Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 9.6.2016
Prítomní: Starostka Anna Hricová
Poslanci: Beáta Lechová
Ing. Martin Faltin
Ing. Ján Korba
Peter Slejzák
Ďalší prítomní: Marcela Faltinová, zapisovateľka
Neprítomní: poslankyňa Mgr. Elena Novotná - ospravedlnená
Hlavná kontrolórka obce JUDr. Lýdia Budziňáková - ospravedlnená
Verejnosť: -Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Informácia o faktúrach
Záverečný účet obce Kurimany za rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
8. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Kurimany
9. Žiadosť Ing. Jána Girgaša o odkúpenie časti pozemku – parcela č. C-KN 603/1 vo
vlastníctve obce Kurimany
10. Návrh na schválenie Registratúrneho poriadku a plánu obce Kurimany
11. Rôzne
12. Návrh uznesení
13. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva zo začiatkom 19.00 hod. otvorila Anna Hricová, starostka
obce, úvodom privítala prítomných.
Starostka skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 4, OZ je uznášania schopné.

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice a uznesení: Ing. Martin Faltin
Peter Slejzák
Navrhovateľ uznesenia: Beáta Lechová
Zapisovateľka: Marcela Faltinová
Hlasovanie:
Za: Beáta Lechová, Ing. Martin Faltin, Ing. Ján Korba, Peter Slejzák
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.
Číslo uznesenia
32/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje program zasadnutia podľa pozvánky
Prezentácia poslancov:
4
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali Beáta Lechová, Ing. Martin Faltin, Ing. Ján Korba,
Peter Slejzák
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

4. Kontrola uznesení
Kontrola uznesenia - Uznesenie č. 26/2016
Prispieť finančným príspevkom na OV DPO na činnosť dobrovoľných hasičov v sume 20,- € uznesenie splnené

Kontrola uznesenia - Uznesenie č. 27/2016
Uskutočnenie brigády „Deň zeme“ a oslavy dňa matiek – uznesenie splnené
Kontrola uznesenia - Uznesenie č. 30/2016
Objednanie kalendára pre občanov na rok 2017 – uznesenie splnené
Kontrola uznesenia - Uznesenie č. 31/2016
Prispieť finančným príspevkom sumou 50,-€ na púť do Poľska pre Ružencové bratstvo
v Kurimanoch – uznesenie splnené
Starostka skonštatovala, že všetky uznesenia boli splnené. Poslanci nemali pripomienky
a správu starostky o plnení uznesení vzali uznesením č. 33/2016 na vedomie.
Číslo uznesenia
33/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie správu starostky obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 14.4.2016
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Beáta Lechová, Ing. Martin Faltin, Ing. Ján Korba,
hlasovali:
Peter Slejzák
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

5. Informácia o faktúrach nad 500,- €
Predložila starostka obce
Fa za elektrinu, obdobie 3-5/2016 v sume 584,-€
Fa za dodávku zámkovej dlažby a plastové vchodové dvere do suterénu v MŠ v sume 720,15 €
Fa za vodné PVPS a. s. v sume 612,44 €, obdobie 5/2016
Číslo uznesenia
34/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje preplatenie faktúr
Fa za elektrinu, obdobie 3-5/2016 v sume 584,-€
Fa za dodávku zámkovej dlažby a plast. vchodové dvere do suterénu v MŠ v sume 720,15 €
Fa za vodné PVPS a. s. v sume 612,44 €, obdobie 5/2016
Prezentácia poslancov:

Hlasovanie poslancov:

4

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

Beáta Lechová, Ing. Martin Faltin, Ing. Ján Korba,
Peter Slejzák

4
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
6. Záverečný účet obce Kurimany za rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu. Výročná správa za rok 2015.
Záverečný účet bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Starostka predložila
poslancom Záverečný účet obce Kurimany, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu a výročnú správu za rok 2015. Keďže poslanci mali záverečný účet, stanovisko hlavného
kontrolóra v odoslaných materiáloch pred OZ tak účtovníčka obce informovala poslancov
o hospodárení v záverečnom účte a vo výročnej správe, poslanci nemali žiadne otázky
k záverečnému účtu obce a výročnej správe. Hlavná kontrolórka obce JUDR. Lýdia
Budziňáková odporučila schváliť záverečný účet obce za rok 2015 výrokom : Celoročné
hospodárenie obce Kurimany bez výhrad.
Číslo uznesenia
35/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A/ Schvaľuje Záverečný účet obce Kurimany za rok 2015 výrokom:
Celoročné hospodárenie obce Kurimany bez výhrad.
B/ Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2015
C/ Berie na vedomie výročnú správu za rok 2015
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Beáta Lechová, Ing. Martin Faltin, Ing. Ján Korba,
hlasovali:
Peter Slejzák
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

7. Návrh na schválenie Registratúrneho poriadku a plánu obce Kurimany
Starostka predložila poslancom návrh Registratúrneho poriadku a plánu obce Kurimany,
poslanci k registratúrnemu poriadku a plánu nemali žiadne pripomienky.
Číslo uznesenia
36/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje Registratúrny poriadok a plán obce Kurimany
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Beáta Lechová, Ing. Martin Faltin, Ing. Ján Korba,
hlasovali:
Peter Slejzák
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
Starostka predložila plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016, poslanci
materiál mali odoslaný pred OZ, poslanci nemali doplňujúce návrhy.
Číslo uznesenia
37/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A/ konštatuje, že návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 20.5.2016, t. j. po dobu najmenej 15 dní pred
schválením,
B/ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kurimany na II. polrok
2016 podľa predloženého návrhu,
C/ poveruje hlavnú kontrolórku obce JUDr. Lýdiu Budziňákovú vykonaním kontrol podľa
schváleného plánu.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Beáta Lechová, Ing. Martin Faltin, Ing. Ján Korba,
hlasovali:
Peter Slejzák
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
9. Žiadosť Ing. Jána Girgáša o odkúpenie časti pozemku – parcela č. C-KN 603/1 vo
vlastníctve obce Kurimany.
Starostka predložila žiadosť pána Ing. Jána Girgáša o odkúpenie časti pozemku parcela 603/1,
ktorá susedí s parcelou 8/1. Pozemok je ohraničený plotom a bol užívaný rodičmi. Požadovaný
pozemok prirodzene dotvára prostredie ako celok. Starostka predložila katastrálnu mapu, kde
poslancom vysvetlila o akú parcelu ide, ale zároveň navrhla aby sme sa s Ing. Girgášom dohodli
o výmene parcely, cez ktorú vedie rigol na odvedenie dažďovej vody z priľahlej miestnej
komunikácie a blízkeho poľa a tiež môže v budúcnosti slúžiť ako príjazdová cesta k novým
stavebným pozemkom. Náklady na geometrický plán by sa rozdelili na polovicu. Poslanci
s návrhom súhlasili.

Číslo uznesenia
38/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A, Poveruje starostku obce jednať s Ing. Girgášom o vzájomnej zámene pozemkov 603/1 vo
vlastníctve obce Kurimany a 8/1 vo vlastníctve rodiny Girgášovej.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Beáta Lechová, Ing. Martin Faltin, Ing. Ján Korba,
hlasovali:
Peter Slejzák
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

10. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Kurimany.
Starostka poslancom predložila a oboznámila poslancov s návrhom VZN č.1/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kurimany. Návrh
rieši systém zberu komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a vytriedených zložiek
KO od 1.7.2016 v zmysle platnej právnej legislatívy a povinnosti obce z nej vyplývajúcej. Po
prerokovaní a oboznámení sa s daným návrhom, poslanci VZN č. 1/2016 schválili.
Číslo uznesenia
39/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kurimany bol
zverejnený v súlade s § 6 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
B/ Schvaľuje VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Kurimany.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Beáta Lechová, Ing. Martin Faltin, Ing. Ján Korba,
hlasovali:
Peter Slejzák
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
11.Rôzne
A, Starostka informovala poslancov, že dňa 9.6.2016 v deň rokovania OZ bola doručená
žiadosť od p. Petra Polláka č. d. 17 o odkúpenie parcely č. KN-C 60/24 vo výmere 100 m2, vo

vlastníctve obce Kurimany, kde uvedená parcela je súčasťou jeho dvora a potrebuje urobiť nový
plot. Starostka poslancom vysvetlila o akú parcelu sa jedná, v minulosti sa uvažovalo na tejto
parcele urobiť obecný chodník, poslanci po zvážení že parcela môže zasahovať aj do susedného
pozemku a zároveň aby sa predišlo prípadným susedským sporom v budúcnosti sa uzhodli, aby
p. Pollák predložil vytýčenie predmetnej parcely geodetom. Po doložení dokladov od geodeta
OZ bude rokovať o predaji parcely.
Číslo uznesenia
40/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Poveruje starostku obce vyžiadaním dokladov od p. Petra Polláka k vytýčeniu parcely
60/24
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Beáta Lechová, Ing. Martin Faltin, Ing. Ján Korba,
hlasovali:
Peter Slejzák
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

B, Starostka informovala poslancov, že sa blíži Športový deň obce bolo by dobré dohodnúť
všetky detaily, kto čo zabezpečí, aké súťaže pre deti pripraví. Poslanci sa na dohodli na
konkrétnych veciach.

Poslanec Ing. Ján Korba sa ospravedlnil a zo zasadnutia OZ odišiel – 21.30
hod.
C, Návrh starostky obce uskutočniť kultúrnu akciu Deň obce v auguste dňa 13.8.2016 v sobotu.
Poslanci s návrhom súhlasili, akcia sa bude konať v areáli KD.
D, Starostka navrhla, aby sa uskutočnila a vyhlásila súťaž o najkrajší balkón, okno,
predzáhradku. Prispelo by to k motivácii občanov k starostlivosti o svoje okolie. V priebehu
mesiacov júl a august bude zmapovaná obec, vyhotovia sa fotografie a komisia vyberie troch
víťazov, ktorí budú ohodnotení cenami.
E, Poslanec Ing. Faltin informoval starostku a ostatných poslancov, že prebehlo zasadnutie rady
školy. Na stretnutí bol volený podpredseda - stala sa ňou Bc. Riššová – učiteľka v MŠ, ďalej,
že majú nový štatút školy, dohodli sa, že sa budú stretávať 3x do roka. Poslanec Ing. Faltin
informoval OZ, že na otázku rady školy či areál škôlky cez prázdniny môže byť otvorený pre
verejnosť, riaditeľka odpovedala, že areál bude uzatvorený z dôvodu, že sa v minulosti vyskytol
vandalizmus a boli poškodené zariadenia. Ak s deťmi pôjdu rodičia a dajú pozor, aby sa nič
nepoškodilo tak si myslí, že areál v takomto príde môžu využívať.

Číslo uznesenia
41/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie informácie podané poslancom Ing. Faltinom o rade školy
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Beáta Lechová, Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák
hlasovali:
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené 22.07 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová

-------------------------------------------Anna Hricová – starostka obce
Overovatelia zápisnice a uznesení:
Ing. Martin Faltin .........................................
Peter Slejzák ................................................

3
0
0

