Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 10.12.2021 o 18:00hod
Prítomní: starosta Ing. Martin Faltin
Poslanci: Beáta Lechová
Peter Zvanciger
Vladimír Russin
Mgr. Magdaléna Lesňáková
Marek Kamenický
Ďalší prítomní: zapisovateľka Marcela Faltinová,
Neprítomní: hlavná kontrolórka JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA - ospravedlnená
Verejnosť: Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Informácia o faktúrach nad 500 €
Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad v obci Kurimany
7. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách
za poskytované sociálne služby
8. Rozpočtové opatrenie č. 2 rok 2021
9. Rozpočet obce Kurimany na roky 2022, 2023 a 2024
10. Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022
11. Návrh odmeňovania poslancov OZ a účasť na OZ a akciách organizované obcou
12. Predaj pozemkov IBV – Kapustnice III. kolo
13. Diskusia a rôzne
14. 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 hlavná kontrolórka
JUDr. Budziňáková MBA sa ospravedlnila 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, Mgr. Magdaléna Lesňáková
Navrhovateľ uznesenia: Vladimír Russin
Zapisovateľka: Marcela Faltinová
Hlasovanie:
Za: Peter Zvanciger, Vladimír Russin, Beáta Lechová, Mgr. Magdaléna Lesňáková, Marek
Kamenický
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

3. Schválenie programu zasadnutia
Poslanci prerokovali návrh programu riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, kde
starosta doplnil pred bod č. 13 programu OZ, bod 13. Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Kurimany na 1. Polrok 2022. Ostatné body sa posúvajú o jedno
miesto nižšie. Poslanci program OZ s doplňujúcimi bodmi ktorý schválili bez pripomienok.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Informácia o faktúrach nad 500 €
Schválenie dodatku č.1 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad v obci Kurimany
7. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách
za poskytované sociálne služby
8. Rozpočtové opatrenie č.2 rok 2021
9. Rozpočet obce Kurimany na roky 2022, 2023 a 2024
10. Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022
11. Návrh odmeňovania poslancov OZ a účasť na OZ a akciách organizované obcou
12. Predaj pozemkov IBV – Kapustnice III. kolo
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kurimany na 1. Polrok 2022
14. Diskusia a rôzne
15. 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 dodávku elektriny pre všetky objekty za obdobie 1.9.2021 – 30.11.2021 v sume 660,€, VSE a.s. Košice,
- Fa za stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice v sume 8 550,36 € - Marko Repaský, Levoča,
- Fa za opravu vojnového hrobu v sume 2 304,50 € - Kamenárstvo Soľák , Sp. Nová Ves,
- Fa za stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice v sume 8 185,44 € - Marko Repaský, Levoča,

6. Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad v obci Kurimany
Starosta predložil návrh Dodatku č.2 k VZN č. 4/2019. Na základe predchádzajúceho OZ kde
bol dokomunikovaný spôsob prípravy dodatku č.2 VZN 4/2019 bol pripravený a zverejnený
návrh dodatku č.2 k VZN 4/2019. V tomto VZN dodatku č. 2 k 4/2019 sa mení poplatok za
komunálny odpad na základe miery vytriedenia z jednotlivých domácnosti kde si občania
uplatnia zľavu z poplatku podľa tabuľky prílohy č.3 k VZN. Na základe toho, že občania
platili predchádzajúci poplatok za kalendárny deň na osobu počas 365 dní (ročný poplatok) a
skončili žetóny ktoré nahradili QR kódy z systému elektronickej evidencie odpadu nie je
možné používať žetóny v roku 2022 (žetóny skončili). Na návrh starostu bol doplnený do
dodatku tento bod: v § 19 Vyrubenie poplatku a splatnosť doplnenie bodu 7 v znení:
Poplatníkovi podľa § 15 ods. 1 písm. a) obec vyrubí poplatok aj v prípade, že podľa
elektronickej evidencie odpadu obce neeviduje vyprodukovaný odpad resp. má úroveň
vytriedenia 0% . Po rozprave sa pristúpilo k hlasovaniu uznesení.

7. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnych
služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby
Starosta predložil návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2016. V §5 – úhrada za opatrovateľskú
službu a jej platenie, sa zmenil násobok na 1,65 životného minima ustanovenej osobitným
predpisom (Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime). Poslanci pristúpili k hlasovaniu.

8. Rozpočtové opatrenie č.2 za rok 2021
Starosta predložil poslancom rozpočtové opatrenie č.2 ku ktorému bližšie informácie podala
pracovníčka OcÚ Marcela Faltinová. Poslanci nemali pripomienky a hlasovali

9. Rozpočet obce Kurimany na roky 2022, 2023 a 2024
Starosta predložil poslancom návrh rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024, kde informoval, že po
zverejnení návrhu rozpočtu nám bolo doručené oznámenie o poskytnutí podpory formou
dotácie z Environmentálneho fondu v sume 190 027,- € na rekonštrukciu administratívnej
budovy č.59 so spolufinancovaním v min. sume 5% z poskytnutej dotácie a taktiež bol
zverejnený návrh na výnose DPFO pre obce na rok 2022. Na základe týchto skutočnosti bol
návrh rozpočtu upravený. K návrhu rozpočtu na rok 2022, 2023 a 2024 podala súhlasné
stanovisko hlavná kontrolórka obce JUDr. Budziňáková, MBA. Poslanci po vzájomnej
diskusii a informácií ktoré im boli podané k rozpočtu pristúpili k hlasovali.

10. Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022
Starosta navrhol termíny obecného zastupiteľstva na rok 2022: 09.02.2022, 06.04.2022,
08.06.2022, 07.09.2022, 09.11.2022, 07.12.2022, poslanci s navrhnutými termínmi súhlasili.

11. Návrh odmeňovania poslancov OZ za účasť na OZ a akciách
organizované obcou
Starosta navrhol odmenu hlavnej kontrolórke obce Kurimany za celoročnú činnosť zvýšením
mzdy o 10% v mesiaci december z jej aktuálneho úväzku v roku 2021. Starosta navrhol
jednorazové odmeny poslancom OZ za celoročnú činnosť, v zmysle zásad odmeňovania
poslancov podľa účasti na OZ a za aktivity počas roka.

12. Predaj pozemkov IBV – Kapustnice III. kolo
Starosta navrhol poslancom, aby sa pristúpilo k ďalšiemu v poradí III. kolu predaja pozemkov
v lokalite IBV-Kapustnice zároveň predložil rozpočty pre nevybudované objekty, aby bolo
možné určiť minimálnu cenu za predaj pozemkov. Poslanci po dlhej rozprave sa uzhodli na
návrhu predaja pozemkov a podľa náčrtu v katastrálnej mape s očíslovanými pozemkami
označili pozemky č. 3 a č. 12 na predaj do III. kola. Zároveň určili podmienky predaja
pozemkov. Spôsob predaja bude vyhlásený obchodnou verejnou súťažou, najmenej za kúpnu
cenu 37,00 eur/m2. Navrhovateľ doručí ponuku na vybraný pozemok v lehote do 08.02.2022
do 15:00 hod. na Obecný úrad v Kurimanoch. Ponuka bude v zalepenej obálke s označením
„IBV Kapustnice – III“ 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.

13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kurimany
na 1. polrok 2022
Starosta predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kurimany na 1.
Polrok 2022, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke. Poslanci nemali ďalšie
návrhy a hlasovali.

14.Diskusia a rôzne
A, Spoločný poslanecký návrh na odmenu starostovi v súlade zo zákonom č. 253/1994 Z. z. §
4 ods. 2 zvýšiť plat o 30% s účinnosťou od 1.12.2021 do 28.2.2022.

15. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 20:30 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová
Overovatelia zápisnice:
Podpísaná
Beáta Lechová

........................................
Podpísaná

Mgr. Magdaléna Lesňáková ........................................

