Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 8.9.2021 o 18:00hod
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 - schválenie
7. Dlhodobý prenájom pozemku – 607/1 KNC (kaplnka)
8. Prevod majetku OEZ, IBV – Kapustnice pre stavebníkov RD
9. Diskusia a rôzne
10. Záver

1.Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva so začiatkom 18.00 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, Peter Zvanciger

Navrhovateľ uznesenia: Vladimír Russin
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. 9 programu OZ, bod 9. Rozpočtové opatrenie č. 1. 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 - schválenie
7. Dlhodobý prenájom pozemku – 607/1 KNC (kaplnka)
8. Prevod majetku OEZ, IBV – Kapustnice pre stavebníkov RD
9. Rozpočtové opatrenie č. 1
10. Diskusia a rôzne
11. Záver

4. Kontrola uznesení
Uznesenie č.8/2021 zo dňa 10.2.2021 – kúpa pozemku od Canali Amelia rod. Faltinová, 625
Biltmore Way Nr. 1204 Coral Gables. PSČ: 331 34 Florida, USA narodená 15.4.1930 –
v riešení.
Uznesenie č.33/2021 zo dňa 18.6.2021 – akcie v roku 2021 – v riešení

5. Informácia o faktúrach na 500 €
- Fa za elektrinu všetky odberné miesta, obdobie 1.6.2021 – 31.8.2021 v sume 660,- €, VSE
a.s. Košice,
- Fa za vodoinštalatérske práce v budove č. 59, v sume 1570,36 €, Dzurilla Jozef – ĎOĎO
Nemešany,
- Fa za servisnú prehliadku auta IVECO DAILY - DHZ v sume 789,01 €, AUTO-IMPEX
spol. s.r.o. Bratislava,
- Fa za technické vybavenie DHZO Kurimany v sume 2164,40 €, ABAmet, s.r.o. Galanta,

- Fa za kanalizačné rúry IBV – Kapustnice dažďový zvod v sume 720,- €, Pavol Maráček –
EMPIRIA,
- Fa za kanalizačné rúry IBV – Kapustnice dažďový zvod v sume 3229,77 €, Pavol Maráček –
EMPIRIA,
- Fa za stavebný materiál do budovy č. 59, č. 76, č. 112 v sume 758,03 €, Ľubomír Jurčík –
STAVPROFI, Dlhé Stráže
- Fa za drvené kamenivo na objekt SO 101 prístupová komunikácia v IBV – Kapustnice
v sume 3000,- €, VSK MINERAL s.r.o. Košice.

6. Vysporiadanie pozemkov parcely číslo 369/14 KNC - schválenie
Starosta informoval poslancov, že bol zverejnený zámer prevodu nehnuteľnosti – pozemkov
formou zámeny pozemkov obcou Kurimany z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
uznesenia č. 31/2021 zo dňa 18.6.2021 na úradnej tabuli a webovej stránke po dobu najmenej
15 dní.

7. Dlhodobý prenájom pozemku – 607/1 KNC (kaplnka)
Starosta informoval poslancov, že nám bolo doručené súhlasné stanovisko s výstavbou
kaplnky Panny Márie v Kurimanoch z Biskupského úradu Spišská Kapitula – Spišské
Podhradie prostredníctvo žiadateľa PRO VILLA QUIRINI, občianske združenie. Poslanci po
rozprave uložili starostovi rokovať s PRO VILLA QURINI, občianske združenie ohľadne
spracovania geometrického plánu za účelom odčlenenia parcely 607/1 KNC pre účel
dlhodobého prenájmu na náklady žiadateľa. Zároveň poverili starostu aby určil pozemok na
výstavbu kaplnky.

8. Prevod majetku OEZ, IBV – Kapustnice pre stavebníkov RD
Starosta informoval poslancov o zrealizovaní a skolaudovaní stavby elektro v lokalite IBVKapustnice a to objekty VN, TS, NN, OEZ a VO. Zároveň navrhol aby OEZ boli odovzdanie
stavebníkom do užívania a ich správy nakoľko sú súčasť stavebných pozemkov. Podľa
predchádzajúcich schladení OZ stavebníkom v prvom kole predaja pozemkov bude OEZ
odovzdané za náklady na realizáciu a pripojovací poplatok v sume 1002,50 Eur stavebníkom
v druhom kole predaja pozemkov za náklady pripojovacieho poplatku uhradený pred
začiatkom realizácie stavby OEZ na účet VSD v sume 198,50 Eur.

9. Rozpočtové opatrenie č. 1
Starosta predložil poslancom Rozpočtové opatrenie č. 1, kde podrobnejšie opísala
pracovníčka OcÚ Marcela Faltinová. Zmeny sú v príjmovej časti kde je príjem z bežných
transferov a dotácie. Vo výdavkových položkách sú začlenené dotácie a úpravy medzi
položkami. Poslanci po zodpovedaných otázkach pracovníčkou nemali pripomienky
a hlasovali.

10. Diskusia a rôzne
A, Starosta navrhol poslancom o prípravách k výstavbe rodinných domov v lokalite IBV-Nad
dedinou, aby sa dal spracovať geometrický plán na oddelenie cesty. Poslanci po rozprave
s návrhom súhlasili a hlasovali.

B, Starosta informoval poslancov, že firma Ľubomír Jurčík - Stavprofi, ktorá bola úspešná vo
verejnom obstarávaní na Hasičskú zbrojnicu Kurimany – stavebné úpravy, zaslala odstúpenie
od Zmluvy o dielo č. 30/2021. Starosta oslovil ďalšieho ako prvého neúspešného uchádzača
Marko Repaský či by mal ešte záujem o túto zákazku. Pán Repaský má záujem, ale vzhľadom
na nárast cien stavebných materiálov tak predložil nový položkovitý rozpočet na sumu
31 127,25 €. Nakoľko aj po aktualizácií rozpočtu nebol navýšený celkový rozpočet nad
ďalšieho neúspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní je možné podpísať dodatok č.1
k zmluve o dielo č. 48/2021 na sumu 31 127,50 € nakoľko nepresahuje 15% navýšenie podľa
zákona o verejnom obstarávaní.
C, Starosta informoval poslancov, že počas prázdnin v MŠ sa zrekonštruovala trieda, odstránil
sa obklad, elektroinštalácia, urobili sa nové omietky, trieda sa vymaľovala a zadovážil sa
nový nábytok v pošte 6 veľkých skriniek.
D, Ďalej starosta informoval, že v budove TJ sa zrekonštruovalo hygienické zariadenie, nová
omietka, obklad, dlažba, odpadové rúry a nové vodovodné potrubie pre teplú a studenú vodu.
E, Starosta podal informácie o schválení projektu Revitalizácie verejného priestranstva v obci
v sume 5000,- € z Programu Obnova dediny 2021, tento projekt je potrebné zrealizovať do
konca októbra 2021.
F, Starosta poslancom predložil list, ktorý bol doručený od Pro Villa Quirini, občianské
združenie, Kurimany 54, poslanci povedali, že aj im bol doručený. Poslanci zobrali list na
vedomie.

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

Beáta Lechová

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

Peter Zvanciger

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

