Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 19.10.2017
Prítomní: starostka Anna Hricová
Poslanci: Ing. Martin Faltin
Peter Slejzák
Beáta Lechová
Mgr. Elena Novotná
Ďalší prítomní: hlavná kontrolórka obce JUDr. Lýdia Budziňáková
Marcela Faltinová, zapisovateľka
Neprítomní: Ing. Ján Korba
Verejnosť: -Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Informácia o faktúrach
5. Rozpočtové opatrenie č.2
6. Prevody obecného majetku
7. Výzva č. 7.4 z PPA – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
8. Rôzne
9. Návrh uznesení
10. Záver

1.Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva so začiatkom 19.00 hod. otvorila Anna Hricová, starostka
obce, úvodom privítala prítomných. Poslanec Korba sa ospravedlnil, starostka skonštatovala,
že počet prítomných poslancov je 4, OZ je uznášaniaschopné.

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice a uznesení: Mgr. Elena Novotná, Beáta Lechová
Navrhovateľ uznesenia: Ing. Martin Faltin

Zapisovateľka: Marcela Faltinová
Hlasovanie:
Za: Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Mgr. Elena Novotná, Beáta Lechová
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. Informácia o faktúrach
5. Rozpočtové opatrenie č.2
6. Prevody obecného majetku
7. Výzva č. 7.4 z PPA – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
8. Rôzne
9. Návrh uznesení
10. Záver
Číslo uznesenia
40/2017 zo dňa 19.10.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Program zasadnutia
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Mgr. Elena Novotná,
hlasovali:
Beáta Lechová
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

..........................................................
Anna Hricová – starostka obce

4. Informácia o faktúrach nad 500,- €
Starostka obce predložila faktúry nad 500 € od posledného zasadnutia OZ:
Fa za posilňovacie zariadenie v sume 1262,70 €– ABBASI s.r.o. Trebišov
Fa za zhotovenie elektrickej prípojky pre stavbu s. č. 59 v sume 941,65 €– UNIelektro s.r.o.
Smižany
Fa za vodné 9/2017 v sume 540,16 € - PVPS a.s. Poprad
Číslo uznesenia
41/2017 zo dňa 19.10.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje preplatenie faktúr nad 500,- €
Fa za posilňovacie zariadenie v sume 1262,70 €– ABBASI s.r.o. Trebišov
Fa za zhotovenie elektrickej prípojky pre stavbu s. č. 59 v sume 941,65 €– UNIelektro s.r.o.
Smižany
Fa za vodné 9/2017 v sume 540,16 € - PVPS a.s. Poprad
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Mgr. Elena Novotná,
hlasovali:
Beáta Lechová
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

...........................................................
Anna Hricová – starostka obce

5. Rozpočtové opatrenie č. 2
Starostka predložila Rozpočtové opatrenie č. 1, zmena v rozpočtovom opatrení je medzi
položkami. Poslanci nemali žiadne námietky. Rozpočtové opatrenie č. 1 je priložené
k zápisnici.
Číslo uznesenia
42/2017 zo dňa 19.10.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:

Za uznesenie
hlasovali:
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Mgr. Elena Novotná,
Beáta Lechová

4
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

...........................................................
Anna Hricová – starostka obce

6. Prevody obecného majetku
Starostka informovala poslancov o žiadosti rodiny Chlebovcovej predtým rodiny Girgašovej
o záujme zameniť pozemky vo vlastníctve žiadateľov a susedných nehnuteľností vo vlastníctve
obce Kurimany, podľa vypracovaného GP č. 12/2017, ktorý rieši zosúladnie skutkového stavu
so stavom právnym a tiež vyrieši prístupovú komunikáciu k plánovanej IBV Kapustnice.
Číslo uznesenia
43/2017 zo dňa 19.10.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
zámer vzájomnej zámeny pozemkov
- parcelu K-NC 603/1 evidovaná na katastrálnej mape na Obec Kurimany ako ostatné
plochy o celkovej výmere 13 161 m2, predmetom zámeny je novovytvorená parcela č.
603/13 o výmere 102 m2,
- parcelu K-NC 607/1 evidovanú na katastrálnej mape na Obec Kurimany ako zastavané
plochy, o celkovej výmere 5 298 m2, predmetom zámeny je novovytvorená parcela č. 607/2
o výmere 21 m2,
- parcelu K-NC 8/2 evidovanú na katastrálnej mape na Chlebovec Miroslav a PaedDr. Beáta
Chlebovcová, ako záhrady, o celkovej výmere 246 m2, predmetom zámeny je novovytvorená
parcela č. 8/4 o výmere 28 m2,
parcely boli oddelené podľa GP 12/2017 vypracovaného geodetom Jozefom Chovancom,
overeného pod č. G1-167/17, dňa 14.6.2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvody osobitného zreteľa:
Obec Kurimany predmetný novovytvorený pozemok 603/13 a 607/2 dlhodobo nevyužíva a
zamenený pozemok č.8/4 využije ako prístupovú cestu k IBV Kapustnice, pozemok bude
slúžiť na verejnoprospešný účel,
- pozemok bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľov, je priľahlý k rodinnému domu
s. č. 25, o ktorý sa dlhodobo starala rodina Girgašová (teraz Chlebovcová),
- prevodom pozemkov sa zosúladí skutkový stav so stavom právnym,
B/ poveruje
starostku obce zverejnením zámeru zámeny nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného

zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1994 Zb. o majetku obcí najmenej na 15 dní.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Mgr. Elena Novotná,
hlasovali:
Beáta Lechová
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

...........................................................
Anna Hricová – starostka obce

7. Výzva č. 7.4 z PPA – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Starostka informovala poslancov, že PPA vyhlásila výzvu 7.4 na predkladanie žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV pre: Podporu na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. V rámci tejto výzvy
môže obec žiadať o nenávratný finančný príspevok - NFP na rekonštrukciu budovy s.č. 59, na
investície športovísk, detských ihrísk ap. Poslanci sa uzniesli na podaní žiadosti na
rekonštrukciu budovy bývalej školy a v zadnej časti budovy sa uvažuje s miestom pre šport
a relax. Starostka zistí či sa v tejto výzve môžu žiadať finančné prostriedky na multifunkčné
ihrisko, ktoré by bolo umiestnené v záhrade za budovou.
Číslo uznesenia
44/2017 zo dňa 19.10.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV pre: Podporu na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných
služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Mgr. Elena Novotná,
hlasovali:
Beáta Lechová
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:

Zdržali sa hlasovania:

0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
...........................................................
Anna Hricová – starostka obce

8. Rôzne
A, Starostka informovala poslancov, že p. Gejdoš Stanislav, s. č. 64 sa sťažoval, že po ceste kde
býva prechádzajú ťažké auta a domiešavače k stavbe rodinného domu p. Ing. Martina Faltina,
ktoré poškodzujú miestnu komunikáciu. Jeho pozemok zasahuje až do asfaltovej cesty par.č.
C KN 615/2. Pozemok si dal zamerať geodetom, na obecný úrad predložil vytyčovací plán.
Vyjadril sa, že si chce dať oplotiť pozemok, čo by spôsobilo problém všetkým obyvateľom tejto
ulice. Susedné pozemky tiež zasahujú až do asfaltovej komunikácie. Starostka navrhla
poslancom, aby sa s pánom Gejdošom a susediacimi vlastníkmi jednalo o majetkoprávnom
vysporiadaní pozemkov.

Číslo uznesenia
46/2017 zo dňa 19.10.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Poveruje starostku jednať o majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov pri miestnej
komunikácii parc. číslo C KN 615/2
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Mgr. Elena Novotná,
hlasovali:
Beáta Lechová
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

...........................................................
Anna Hricová – starostka obce

B, Starostka oboznámila poslancov OZ, že je potrebné vykonať inventarizáciu obecného
majetku so stavom k 31.12.2017, poslancom zároveň vydala pokyn k uskutočneniu
inventarizácie a navrhla komisie takto:
Ústredná inventarizačná komisia: Mgr. Elena Novotná, Beáta Lechová

Čiastková inventarizačná komisia č.I.: Ing. Ján Korba, Peter Slejzák prevedú inventúru - KD,
sklad za KD, DS a cintorín, MŠ, školská Jedáleň.
Čiastková inventarizačná komisia č.II.: Mgr. Elena Novotná, Ing. Martin Faltin prevedú
inventúru – Požiarna zbrojnica, OcÚ,
Čiastková inventarizačná komisia č.III.: Beáta Lechová, Ing. Martin Faltin prevedú inventúru
v obecnej knižnici.
Čiastková inventarizačná komisia č.IV.: Beáta Lechová, Ing. Ján Korba prevedú inventúru
v budove TJ šatne.
Sklad CO: inventúru prevedú Mgr. Elena Novotná, Ing. Martin Faltin
Likvidačná komisia: Mgr. Elena Novotná, Peter Slejzák, Marcela Faltinová
Číslo uznesenia
47/2017 zo dňa 19.10.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje uskutočnenie inventarizácie a rozdelenie komisii na inventarizáciu
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Mgr. Elena Novotná,
hlasovali:
Beáta Lechová
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

...........................................................
Anna Hricová – starostka obce

C, Starostka informovala poslancov o pokračovaní prác pri odkupovaní pozemkov IBV
Kapustnice, sú vypracované tri zmluvy s 12 - timi vlastníkmi s ktorými prebiehajú jednania.
Informovala poslancov o vyplatení exekúcie za p. Chovanca vlastníka pozemku a o probléme
ďalšej exekúcie, ktorá bola v priebehu prípravy zmluvy zapísaná na liste vlastníctva. Exekútor
po jednaniach s obcou žiada zníženú úhradu vo výške 50 % z vymáhanej pohľadávky, a až po
jej úhrade bude exekučné záložné právo na liste vlastníctva zrušené. Poslanci sa po rozprave
uzhodli o vyplatení dlžnej sumy p. Chovanca na účet exekútora z dôvodu, aby sa mohlo
pokračovať v ďalšej príprave IBV.

Číslo uznesenia
48/2017 zo dňa 19.10.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje úhradu pohľadávky exekúcií č. 171/2010 a 256/2010 pána Chovanca, vlastníka
pozemku E KN 66/3, LV 71 vo výške 771,08 €.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Mgr. Elena Novotná,
hlasovali:
Beáta Lechová
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

...........................................................
Anna Hricová – starostka obce

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 21.15 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová

Overovatelia zápisnice a uznesení:
Mgr. Elena Novotná ................................................
Beáta Lechová .........................................................

