Číslo 1

Rok 2022

Vážení spoluobčania,
ďalší rok sa nám skončil a nový rok sa začal. V tomto období sme spomalili, nikam sme sa nenáhlili,
mysleli sme na seba a na svojich blízkych. Počas sviatkov pokoja sme mali určite čas na chvíľu sa
zamyslieť každý sám nad sebou či sme robili, konali a správali sa tak, aby sme sa mohli každému
pozrieť bezprostredne do očí a taktiež, že všetko čo sme robili, sme robili s pocitom spraviť to čo
najlepšie pre blaho a rozvoj našej obce a našich občanov. Obdarujme svojich blízkych milým
úsmevom, maličkosťami, telefonátom, či krátkym rozhovorom a snažme sa na život pozerať
s otvorenými očami. Nelamentujme nad tým čo by mohlo byť keby, ale poučme sa zo svojich
vlastných chýb a pokúsme sa ich viac neopakovať. Rok 2021 bol pre celú spoločnosť podstatne iný
ako predchádzajúci a treba veriť, že rok 2022 bude priaznivejší a pozitívnejší. Všetci sme sa
museli prispôsobiť opatreniam, ktoré boli „určované“. Ďakujem všetkým, že sme ich spoločne
zvládli. Pracovali sme v obmedzenom režime. Neboli všetky akcie, na ktoré sme boli zvyknutí
počas celého roka. Treba len veriť a želám si, aby toto obdobie obmedzení bolo čo najskôr
za nami, a aby sme mohli čo najskôr plnohodnotne žiť a pracovať. Srdečne ďakujem všetkým
poslancom OZ Kurimany, zamestnancom Obecného úradu, MŠ a dobrovoľníkom. Do Nového roku
vykročme tou správnou nohou. Všetkým chcem zaželať zdravie, lásku, pokoj, šťastie, krásne
chvíle v kruhu svojich najbližších a tiež veľa pohody, osobných a pracovných úspechov, dobrú
spoluprácu počas celého roka 2022. Praje Ing. Martin Faltin, starosta obce
Toto číslo VILLA SANCTI QUIRINI je v poradí tretie a prináša Vám informácie o tom, aké
podujatia obec ponúkla, podporila, čo bolo zrealizované v obci pre občanov, návštevníkov a čo
zveľadila počas minulého roka 2021. Poďme aj týmto občasníkom spoločne minulý rok zhodnotiť
a následne predstaviť Vám naše ciele na tento rok, prípadne vysvetliť zmeny, ktoré chceme
zrealizovať pre lepšie fungovanie obce.
Obec zorganizovala podujatia:
Obec Kurimany tento rok zorganizovala Deň
zeme. Po minuloročnej pauze z dôvodu
pandémie Covid – 19, sme spoločne vyčistili
a vyzbierali odpad z našej obce, ale aj
z katastra a okolia. Účastníci akcie nepomohli
len sebe a prírode, ale aj ostatným občanom.
V spolupráci s občianskym združením MAS LEV
účastníci boli odmenení.

Detské OZ pri/ - MDD 2021
V roku 2021 pri príležitosti MDD zasadalo v našej obci detské obecné zastupiteľstvo.
Program OZ:
1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia 4. Ako OZ funguje
5. Ako správne má fungovať odpadové hospodárstvo v obci Kurimany-triedenie
6. Kúpa záhradného domčeka do MŠ. 7. Diskusia a rôzne 8. Záver

Odpustová slávnosť na sviatok sv. QUIRINA: Koronavírus nám do života priniesol veľa zmien
a prísne opatrenia, ktoré nám neumožňovali sláviť slávnosti v kostoloch bez obmedzení a preto
tak ako v roku 2020, sme odpustovú slávnosť na sviatok sv. Quirina slávili na námestí:
Posedenie pod lipou. Pandémia veľa zmenila, ale aj tak nám, umožnila organizovať slávnosť
už po druhý krát pod holým nebom. Popoludnie nám spríjemnila ľudová hudba Levočan svojím
spevom, hudbou.

Obec organizovala na futbalovom ihrisku pre najmenších Detské leto v Kurimanoch. Na
tomto športovom dni boli rôzne atrakcie ako je skakací hrad a rôzne iné športové hry.
Cyklistické preteky, trojnohavice a to nie len pre deti, ale aj pre rodičov. Sprievodným
programom bola aj živá hudba.

Október - Mesiac úcty k starším a Jubilanti roku 2021:

Aj keď pandémia COVI-19 nás aj v roku 2021 neopustila, rozhodli sme sa, že našich
seniorov navštívime v mesiaci október kedy slávia svoj sviatok - Mesiac úcty k starším
u nich doma pred vchodom. Obdarovali sme ich maličkou pozornosťou a popriali im
pevne zdravie a veľa pohody v ich jeseni života. Aj deti z našej Materskej školy sa
pripojili krátkym veršíkom: „Teplá dlaň a sivé vlasy, dobré srdce lásku hlási. Vždy objatie
a úsmev milý, hoc ubúdajú im už sily. To je naša babka, dedko, prababka či pradedko.
Potrebujú našu lásku, čo vyhladí každú vrásku. Aby sme ich v úcte mali, vždy s láskou ich
privítali. Dali by nám veru všetko, naša babka a aj dedko“.
V rovnaký deň sme zároveň navštívili aj
Jubilantov za rok 2021, popriali sme im
pevné zdravie, rodinnú pohodu v kruhu
blízkych, božské požehnanie, úsmev na
tvári a aby nikdy nemali pocit samoty.
Prajú starosta obce Ing. Martin Faltin
a
poslanci Obecného zastupiteľstva
v Kurimanoch.

Ďalšie drobné projekty v obci: Realizácia adventného venca. Do centra obce pri oddychovej
zóne Posedenie pod lipou, nám pribudli nové vianočné prvky ako svietiaci snehuliak a nová
výzdoba na vianočný stromček. Zároveň Občianske združenie Pro Villa Quirini v spolupráci
s obcou Kurimany nám na spríjemnenie Vianočných sviatkov postavilo betlehem.

Príchod sv. Mikuláša: Aj tento rok sv. Mikuláš prišiel do našej dediny a tak ako minulý rok tak

aj tento rok pozdravil každú domácnosť a obdaroval najmenších balíčkom sladkostí. Do každej
domácnosti priniesol praktickú ekologickou tašku s malým prekvapením k Vianociam.

eRko Kurimany: Členovia eRka z obce
Kurimany si pripravili pre Vás občanov vianočnú
koledu, ktorú z dôvodu pandemických opatrení
nemohli odprezentovať v kostole, preto sme sa
ju rozhodli nahrať a následne prehrať
v obecnom rozhlase a na facebookovej stránke
obce Kurimany. Táto nahrávka je stále
prístupná na www.obeckurimany.sk , kde si ju
môžete stále vypočuť.

215. výročie posviacky kostola sv. Kvirína: Dňa 21. septembra 2021, zamestnanci obce
realizovali rekonštrukciu nehnuteľnosti pri sup. čísle 59 a obetný stôl rozoberali, vypadla
z neho kazeta s relikviami. Na kazete je pečať druhého spišského biskupa Jána Révaya, ktorý
bol biskupom v rokoch 1787 – 1806. Môžeme vysloviť hypotézu, že relikvie dal kostolu tento
biskup pri príležitosti jeho posviacky po obnove v roku 1806. Preto pri príležitosti, ktorá sa
konala v novembri za účasti spišského administrátora biskupa Jána Kuboša, boli tieto relikvie
vrátene kostolu starostom Ing. Martinom Faltinom, o čom je spísaný aj protokol. Spomienkovou
slávnosťou sme si chceli uvedomiť našu povinnosť pokračovať v zachovávaní tradícií obnovy
a zveľaďovania nášho kostola tak, ako naši predkovia pre nás. Celá táto slávnosť bola aj
vysielaná cez internet, kde si ju mohli občania pozrieť live z dôvodu pandemických opatrení.

Pri tejto spomienkovej slávnosti odovzdalo Občianske združenie Pro Villa Quirini relikvie sv.
Kvirína kostolu sv. Kvirína.

Túto spomienkovú slávnosť organizovali: Obec Kurimany, Občianske združenie Pro Villa Quirini
a Rímsko-katolícka farnosť Iliašovce s filiálkou Kurimany.

Postupom času sa pandemická situácia koronavírusu raz zhoršovala a raz zlepšovala, ale stále to
nebolo také zlepšenie, ktoré by umožnilo organizovanie akcií, ktoré v obci každoročne
organizujeme. Z uvedených dôvodov sme nemohli zorganizovať tieto akcie: Karneval, Deň matiek,
Deň obce, Októbrovú úctu k starším - program, Vianočnú besiedku a nový kultúrny program
Posedenie pod lipou..
Testovanie na COVID-19 v obci Kurimany: V súvislosti s celoplošným testovaním občanov na
Covid-19, obec stihla zriadiť v krátkom čase aj Mobilné odberové miesto. Naša obec
nezabezpečovala testovanie len našich občanov, ale mala zriadené odberové miesta aj v obci
Dlhé Stráže a Brutovce po dohode starostov týchto obcí. Táto doba a situácia nám potvrdila,
že aj obce sa vedia spojiť k spokojnosti občanov. Celkovo sme testovali 14 víkendov s celkovým
počtom vykonaných testov 1 766 len z našej obce.
Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v obci Kurimany: Starosta prijal možnosť očkovania občanov
obce proti ochoreniu Covid-19 a v spolupráci s Nemocnicou v Levoči zorganizoval očkovanie
v Kurimanoch. Umožnením očkovania priamo v obci sme chceli uľahčiť občanom možnosť dať
sa zaočkovať bez návštevy nemocnice v Levoči. Túto možnosť využilo cca 34 občanov.

Žiadosti o financie a projekty za rok 2021
Obci sa v roku 2021 podarilo zrealizovať projekty aj napriek pandemickým obmedzeniam a šíreniu
koronavírusu, lebo čas nezastal a bolo a stále je potrebné pokračovať v obnove a rekonštrukciách
budov a areálov, ktoré sme si naplánovali pre tento rok.
Materská škola:
Rekonštrukcia triedy v Materskej škole: Pracovníci obce cez letné prázdniny zrekonštruovali
triedu v našej Materskej škole, do ktorej sa „zakúsil“ zub času. Práce, ktoré sme zrealizovali boli:
odstránenie starého dreveného obkladu, nová elektroinštalácia, nové omietky a maľba stien. Pri
zariaďovaní triedy sa vymenila aj časť nábytku a zakúpil sa aj nový PC pre efektívnejšiu prácu
a pomoc učiteľkám. Na dvore Materskej školy sme obnovili pieskovisko. Všetky tieto práce
zrealizovali zamestnanci obce. Aj keď sa trieda Materskej školy zrekonštruovala, stále je potrebná
ďalšia jej obnova v iných miestnostiach. Obec celu rekonštrukciu financovala z vlastných zdrojov.
Tento projekt bol podporený z rozpočtu Obce Kurimany v sume 1 080,00 €.

Administratívna budova č.59:

Administratívna budova č. 59:
V administratívnej budove č. 59 kde chceme presťahovať Obecný úrad v roku 2022, sa nám
podarilo zrealizovať obkladačky v dámskych a pánskych WC. Zároveň zamestnanci obce pracujú
na ďalších stavebných prácach, ktoré sa vykonali: omietky, izolácie a betonáž podláh,
kanalizačne odpady, vodovodne siete, čiastočne prípravy ústredného kúrenia
a elektroinštalácie. Podarilo sa aj obnoviť pivnicu, ktorá bola zasypaná stavebným odpadom. Táto
pivnica bude slúžiť na reprezentatívne účely. Celkové náklady vynaložené na rekonštrukciu
administratívnej budovy sú už vo výške 77 255,10 €.

Obec zrealizovala projekt s názvom Cesta za kultúrnym vyžitím v obci Kurimany pre potreby
obce pri rôznych kultúrnych podujatiach organizované obcou, za účelom pripomenutia si
životných jubileí ako sú: úcta k starším, jubilanti, rôzne spoločenské udalosti
a výstavy. Administratívna budova, nakoľko je veľká, bude plniť aj funkciu spoločenského
významu a to vybavenosť pre občanov, ktorú poskytuje obec a tiež priestory pre svoje
fungovanie Obecného úradu a chod obce cez, ktorú zabezpečuje všetky potreby pri
organizovaní týchto podujatí. V zrekonštruovanej budove bude okrem kultúrnych miestností,
zriadené aj sídlo Obecného úradu, skladové priestory, priestory pre stretávanie sa obyvateľov,
zasadačka, archív, v miestnostiach budú vystavené fotky z čias skorších z našej obce, ale aj
fotky našich starých rodičov a fotky ešte zo starších období... . Zámerom projektu bola
rekonštrukcia sadrokartónových stropov v miestnostiach nehnuteľnosti tak, aby sme mohli
začať užívať teraz neužívane miestnosti. Projekt bol realizovaný v mesiaci september
2021. Tento projekt bol podporený z rozpočtu PSK prostredníctvom výzvy mikroprogram v sume
1500,00 €. Celkové náklady na tento projekt boli 2 497,32 €.

Revitalizácia verejného priestranstva v obci:
Obec Kurimany zrealizovala projekt s názvom „Revitalizácia verejného priestranstva v obci“.
Do realizácie tohto projektu zapojila obec poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov
obce, občanov a dobrovoľníkov z obce na realizáciu skalky, chodníka, osadenie záhonov, výsadbu
stromov, kríkov, kvetov a rastlín. Cez tento projekt dodávateľ vyrobil a osadil na predmetne
verejné priestranstvo všetky drevené prvky ako sú lavičky, altánok, koše, informačnú tabuľu,
a dodal materiály na výsadbu: stromy, kvety, kríky ... . Občania obce a dobrovoľníci vysadili nové
rastliny, stromy a kvety. Vysadili nový kvetinový záhon (skalka), vyvýšené záhony a okolie. Pred
lavičky a odpadkové koše sa zrealizoval chodník. Chodník, ohnisko, altánok, dlažbu pod altánok
a lavičky do altánku zrealizovali zamestnanci, dobrovoľníci počas brigády a materiál zabezpečil
dodávateľ. Pri tomto projekte máme vybudované detské ihrisko a návštevníci detského ihriska, či
už sú to deti z Materskej školy alebo deti z obce, ale aj návštevníci obce, môžu tento
zrevitalizovaný priestor využívať. Toto miesto bude slúžiť na stretávanie sa občanov za účelom
oddychu pri rôznych akciách, ale aj za účelom oddychu počas hrania sa detí na detskom ihrisku,
ale aj pre výučbu detí z Materskej školy - ako sa starať o záhradu, výsadbu rastlín a byliniek
do záhonov. Zároveň plody z kríkov môžu občania a návštevníci počas leta zbierať pre vlastné
potreby. Pre krátkosť času sa nestihla zrekonštruovať stodola. Práce budú pokračovať pokiaľ
počasie dovolí na budúci rok a to výmena strechy a uloženie zámkovej dlažby do stodoly. Chceli
by sme revitalizovať celú záhradu z ďalšej výzvy programu obnovy dediny. Tento projekt bol
podporený z rozpočtu POD v sume 5 000,00 €. Celkové náklady na tento projekt boli 5 692,10 €.

Rekonštrukcia hygienických zariadení pre športovcov obce Kurimany:
Ďalším projektom ktorý bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja výzvy
predsedu bol: Rekonštrukcia hygienických zariadení pre športovcov obce Kurimany v budove TJ na
ihrisku. Zrekonštruovalo sa hygienické zázemie pre účely športových podujatí. Vymenili sa
komplet rozvody vody, výmena odpadu, výmena obkladačiek a dlažby nakoniec aj nové stierky a
maľby. Tento projekt bol podporený z rozpočtu PSK v sume 1 000,00€. Celkové náklady na tento
projekt boli 1 231,76 €.

IBV Kapustnice
VN, Trafostanica, NN rozvody, Verejné osvetlenie a Odborné elektrické zariadenia:
Koncom roka 2020, obec Kurimany odovzdala všetky elektro objekty k realizácií spoločnosti
Východoslovenská distribučná na realizáciu. Spoločnosť Východoslovenská distribučná začiatkom
roka 2021 začala s realizáciou týchto objektov. Vybudovalo sa nové vedenie vysokého napätia
22kV - čiastočne vzduchom a čiastočne v uložené v zemi. Osadila sa nová trafostanica pre novú
IBV Kapustnice, ale aj pre jestvujúcich odberateľov elektriny. Zároveň táto trafostanica je
pripravená na výstavbu RD v lokalite Nad ihriskom. Súčasť stavby sú aj NN rozvody, umiestnenie
SR skríň v počte 4ks a vybudovanie nových odberných zariadení (prípojky) pre rodinné domy 14 ks
v tejto lokalite. Ako posledným objektom je aj verejné osvetlenie, ktoré sa vybudovalo súčasne
pri prácach elektro. Následne sa všetky tieto objekty skolaudovali a je možné ich využívať.

Splašková kanalizácia – I. etapa a prípojky k RD:
V septembri - októbri tohto roku v lokalite IBV-kapustnice obec zrealizovala z vlastných
finančných zdrojov Splaškovú kanalizáciu – I. etapu. Prvá etapa pozostávala z prác uloženia
kanalizačných šácht, rúr a kanalizačných prípojok k pozemkom do prístupovej cesty.
Nerealizovala sa celá splašková kanalizácia v jednej fáze, nakoľko bolo potrebné vytvoriť cestu
do tejto lokality. V druhej etape obec plánuje zrealizovať prepojenie splaškovej kanalizácie
do jestvujúcej splaškovej kanalizácie cez potok. Celkové náklady pre I etapu sú vo výške
34 176,38€.

Prístupová komunikácia k IBV Kapustnice:
Po zrealizovaných prácach na objekte Splaškovej kanalizácie I etapa v lokalite IBV-Kapustnice
obec začala s realizáciou prístupovej komunikácie a dažďovej kanalizácie. V roku 2021 sa stihla
iba časť prístupovej komunikácie, nakoľko počasie už nedovoľovalo pokračovať so stavbou. Práce
na prístupovej komunikácií budú pokračovať v roku 2022 tak aby sa stihla zrealizovať komplet
prístupová komunikácia do stavu spevnenej plochy bez vrchnej krycej vrstvy asfaltu a obrubníkov.
Práce na dokončenie kompletnej cesty budú realizované až po 80% zrealizovanej výstavby
rodinných domov z dôvodu možného poškodenia vrchnej vrstvy cesty a obrubníkov vrátane
príslušenstva. Celkové náklady za tieto vykonané práce sú vo výške 11 936,77 €.

Rekonštrukcia vojnových hrobov:
Vďaka podpore z Úradu vlády SR, sme získali finančné prostriedky na opravu vojnových hrobov.
Poskytnutá dotácia zahŕňa 2 projekty, konkrétne:
1. Oprava vojnového hrobu v obci Kurimany,
2. Obnova pamätnej tabule oslobodenia obce Kurimany.
V súčasnej dobe si tieto historické pamiatky našej obce vyžadujú čiastočnú obnovu a opravu,
nakoľko sú vo väčšine prípadov v zlom technickom stave. Technické nedostatky vážne
znehodnocujú estetické a prezentačné kvality objektu. Hlavným cieľom projektu bolo opraviť
historicky významný vojnový hrob a obnoviť jednu pamätnú tabulu v obci Kurimany na budove
č.59, bývala Základná škola. Tento projekt bol podporený z Úradu vlády SR v sume 2 230,00€.
Celkové náklady na tento projekt boli 2 304,50 €.

DHZO Kurimany:
Dotácia pre Dobrovoľných hasičov obce Kurimany: Obci Kurimany tak ako po minule roky, aj
tento rok bola pridelená dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na
osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO
a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské
motorové vozidlá v sume 3 000,00 €.
Hasičská zbrojnica Kurimany - stavebné úpravy:
Ešte v predošlom čísle občasníka sme Vás informovali o získaní dotácie pre obec z roku 2019 kde
obec podala žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. V tom istom roku bola naša
žiadosť schválená a bola pridelená dotácia. Práce z dôvodu pandémie začali až v roku 2021 kde
po úspešnom ukončení verejného obstarávania podpísala zmluvu o dielo na zhotovenie projektu:
Hasičská zbrojnica Kurimany-stavebné úpravy. Firma začala s realizáciou prác v druhej polovici
roku 2021 a práce stále pokračujú, nakoľko z dôvodu počasia nebolo možné práce ukončiť
a odovzdať projekt do užívania Dobrovoľným hasičom obce Kurimany. Celkové náklady za tieto
vykonané práce sú vo výške 31 127,25€. Dotácia bola schválená dodatkom k zmluve v sume
29 570,89€.

V roku 2022 plánujeme dokončiť a realizovať tieto projekty:
 Dokončiť rekonštrukciu a odovzdať do užívania Hasičskú zbrojnicu Kurimany – stavebné
úpravy,
 Zrealizovať Splaškovú kanalizáciu – II etapu v lokalite IBV-kapustnice – prepojenie do
jestvujúcej kanalizácie,
 Zrealizovať Prístupovú komunikáciu do stavu spevnenej plochy v lokalite IBV-kapustnice,
 Zrealizovať projekt: Zníženie energetickej náročnosti objektu administratívne budovy –
Rekonštrukcia administratívnej budovy v obci Kurimany – súčasť projektu je zateplenie
budovy, Fotovoltarický ohrev vody vrátane príslušenstva, inštalácia ústredného
vykurovania vrátane Tepelného čerpadla a príslušenstva, Rekuperácia vzduchu,
odizolovanie základov, odvod vody, zaizolovanie stropov, chodníky, parkovisko, ... .
Finančné zdroje sme získali vďaka podpore z Environmentálneho fondu vo výške
190 027,00€. Po zrealizovaní tejto rekonštrukcie sa obecný úrad bude sťahovať do týchto
priestorov,
 Stále sa pracuje na príprave novej projektovej dokumentácie na dobudovanie kanalizácie
v časti IBV-Nad ihriskom pre vybudované domy bez možnosti pripojenia sa na kanalizáciu
po kolaudácií kanalizácie v našej obci. Následne obec bude žiadať stavebné povolenie pre
túto novú vetvu,
 Pripravujeme projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a následne žiadosť na
získanie finančných zdrojov pre rekonštrukciu T križovatiek v lokalite nová ulica, ktorej
súčasť bude aj vybudovanie záchytného parkoviska v tejto lokalite pri potoku.
Ďalšie žiadosti o NFP
 Žiadosť pre dobudovanie technológie pre ČOV, vodovodnú prípojku, spevnené plochy,
oplotenie - v roku 2021 sme boli úspešný, ale neboli finančné podporený, preto sme podali
novú žiadosť pre rok 2022,
Ďalšie získané finančné prostriedky:
 na zamestnanie pracovníkov pre údržbu obecných budov,
 na predlženie projektu opatrovateľskej služby v našej obci,
Do povedomia Vám znova dáme bezplatnú službu:
 SMS ROZHLAS - Služba SMS rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom.
Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych
textových správ (SMS), ktorá zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu.
Registráciu môžete vykonať cez kontaktný formulár na www.obeckurimany.sk alebo osobne na
obecnom úrade.
Zmeny vo vývoze a evidencií komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2022:
 Zber odpadu z našej obce pre rok 2022:
Počet zberu plastov a kovov je každé 2 týždne podľa kalendára zvozu.
Počet zberu skla ostáva v počte 2 krát/rok, a počet vývozov zvonov 8 krát/rok.
Počet zberu papiera ostáva nezmenený a to 1 krát/rok pre mobilný zber a pre zber z domácnosti
v počte 2 krát/rok.
Počet zberu elektro odpadu podľa potreby obce počet neobmedzený.
Počet zberu a vývoz šatstva pribežné 1 krát za 4-6 týždne, Zároveň, ale došlo k navýšeniu počtu
kontajnerov na 2 ks.
Zber batérií a malých akumulátorov je možné odovzdať na obecnom úrade a v Materskej škole
neobmedzene.
Počet zberu komunálneho odpadu ostáva vo frekvencií každé 2 týždne podľa kalendára zvozu.
 Zákonný poplatok za odpad na rok 2022:
V obci došlo k výraznej zmene evidencie komunálneho ale aj separovaného odpadu a výpočtu
poplatku za odpad. V roku 2021 sme spustili elektronickú evidenciu odpadu a každá domácnosť
svojím triedením obec vypočíta úroveň vytriedenia odpadov. Podľa dodatku č.2 k VZN č.4/2019

obec určila základnú sadzbu poplatku za odpad a následne určila aj 4 úrovne zliav
z poplatku/rok/osobu podľa miery triedenia z predchádzajúceho čiže rok 2021. Podľa úrovne
triedenia odpadov z domácnosti Vám obec vypočíta zákonný poplatok na osobou a rok.
Pre rok 2022 sú to tieto úrovne poplatku:
Miera triedenia v r. 2021
Zníženie poplatku
Zníženie poplatku
(€/osoba/rok)
0,00% - 19,99%
0%
20,00 €/osoba/rok
20,00% - 39,99%
- 25%
15,00 €/osoba/rok
40,00% - 59,99%
- 35%
13,00 €/osoba/rok
60,00% - 79,99%
- 45%
11,00 €/osoba/rok
80,00% - 100,00%
- 55%
9,00 €/osoba/rok
Túto zľavu podľa úrovne vytriedenie z domácnosti nemusíte žiadať obec ju automatický vypočíta.
Pripomíname dôležité zmeny, ktoré je potrebné dodržiavať:
Dôležité zmeny v zbere komunálneho odpadu z našej obce:
1. Obec v roku 2021 prešla na elektronickú evidenciu odpadu čo znamená, že od 1.januara
2022 už nebude potrebné na zberné nádoby umiestňovať žetóny.
2. Vyvážať sa budú zberné nádoby, ktoré budú vyložené v deň zberu pred rodinným domom.
Preto žiadame občanov, aby svoje zberné nádoby mali umiestnené na svojom pozemku
a v deň zberu ich vyložili. Všetky vyložené zberné nádoby budú vyvezené. Dôvody prečo
mať zbernú nádobu umiestnenú na svojom pozemku okrem dňa zberu:
2.1. ak nádoba ostane po celý čas umiestnená na verejnom priestranstve bude
každým zberom vyvezená lebo je vyložená a pripravená na zvoz - čo znamená, že Vaša
vytriedenosť za domácnosť bude sa zhoršovať každým vysypaním zbernej nádoby,
2.2 pri zbere nádob bude lepší prehlaď o zberných nádobách pre pracovníkov,
ktoré zberné nádoby je potrebné vyviesť.
3. Zberné nádoby v deň zberu musia byť vyložené pred rodinný dom do 7:30hod z dôvodu,
že zberové vozidlo môže byť v našej obci už o 7:30hod podľa slučky zberu.
4. Zberné nádoby sa budú vyvážať iba plné! Ak bude vyložená zberná nádoba naplnená na
80% a menej zberná nádoba nebude vyvezená!
5. Vrecia a iný odpad uložený pri zbernej nádobe v deň zberu sa nebude vyvážať. Vyváža sa
iba odpad uložený v zbernej nádobe a zberná nádoba je označená QR kódom.
6. Zberné nádoby budú vizuálne pri zbere kontrolované a ak sa zistí, že v nádobe je odpad
čo tam nepatrí nádoba bude označená ako nezhodný odpad a nebude vyvezená.
7. Ak domácnosť si zakúpi novú zbernú nádobu je potrebné ju prv označiť QR kódom až tak
ju začať požívať. Značenie je potrebné požiadať na obecnom úrade – bezplatne.
8. Každý QR kód má v systéme evidencie uložené dáta: k akej domácnosti je pridelená, aká
je objemovo veľká, kde sa v deň zberu načítal QR kód do systému... .
Dôležité zmeny v zbere separovaného odpadu z našej obce:
1. Vyvážať sa budú len zberné nádoby a vrecia, ktoré budú vyložené v deň zberu pred
rodinným domom a musia byť označené QR kódom.
2. Zberné nádoby na separovaný odpad sú označené trvalým QR kódom a v deň zberu nie je
potrebné lepiť žiaden QR kód. Na vrecia je potrebné pri každom novom zbere nalepiť QR
kód. Ak máte vrece, ktoré bolo už použité a má nalepený QR kód je potrebné ho prelepiť.
(napr. pri zbere skla sa vrecia vracajú a na nich už je nalepený QR kód, preto pri
opakovanom použití vreca musíte prelepiť QR kód za nový QR kód, alebo odtrhnúť
a nalepiť nový QR kód).
3. Ak potrebujete ďalšie QR kódy môžete si ich vyzdvihnúť na obecnom úrade. Pri prechode
medzi rokmi QR kódy nestrácajú svoju platnosť a stále platia.

4. Zberné nádoby a vrecia v deň zberu musia byť vyložené pred rodinný dom do 7:30hod. Po
tomto čase pracovník začína so skenovaním QR kódov. Ak vyložíte vrece alebo zbernú
nádobu po tom ako už pracovník prešiel Vašu ulicu odpad sa Vám vyvezie, ale nezapočíta
do úrovne vytriedenia z domácnosti a oberáte sa o lepšie % úrovne vytriedenia, ktoré sú
podkladom pre výpočet poplatku za komunálny odpad na ďalší rok.
5. Zberné nádoby a vrecia budú vizuálne pri zbere kontrolované a ak sa zistí, že v zbernej
nádobe alebo vreci je odpad čo tam nepatrí zberná nádoba alebo vrece bude označená
ako nezhodný odpad a nebude vyvezená. Ak znova použite vrece po vytriedený odpadu
daný QR kód už nesmiete použiť, ale znova musíte ho prelepiť za nový QR kód, aby sa
vám vytriedený odpad započítal do úrovne vytriedenia v daný rok.
6. Zberné nádoby a vrecia sa v deň zberu kontrolujú aj objemovo a systém umožňuje
upraviť objem vyvážaného odpadu podľa skutočné naplneného objemu.
Ak si chcete uplatniť zľavu z poplatku za komunály odpad (okrem zľavy z vytriedenia) je
potrebné svoju žiadosť s potrebným potvrdením doručiť na obecný úrad do 31.1.2022 podľa
platného VZN č. 4/2019 a nasledujúcich dodatkoch. Príklady zliav: občan dlhodobo pracujúci
a žijúci v zahraničí, študent žijúci a študujúci mimo trvalého bydliska... .
 Ešte pár čísiel za rok 2021 k vyprodukovanému odpadu:
Náklady na likvidáciu komunálneho odpadu na rok 2022 sa znova zvýšili a budú sa zvyšovať každým
rokom. Aj keď sme mieru vytriedenia zvýšili na 65,39 % (2021) z pôvodných 50,16% (2020) a 40,91%
(2019). Zároveň sa nám zvýšilo a množstvo vyvezeného odpadu z našej obce. Cena za poplatok
pre občana sa skladá z položiek:
1. Zákonného poplatku podľa celkovej úrovne vytriedenia odpadov z našej obce
z predchádzajúceho roka - pre rok 2022 to bude cena 11€/t + DPH (cena je nižšia o 4€/t
ako v roku 2021, lebo máme viac 60% vytriedenosť odpadov za rok 2021)
2. Skutočného vyvezeného odpadu z našej obce – pre rok 2022 to bude cena za komunálny
odpad 50€/t + DPH (tu dochádza k zvýšeniu ceny z pôvodných 29€/t + DPH) a za objemný
odpad 55€/t + DPH
3. Manipulačného poplatku zvozovej spoločnosti za naloženie odpadu do zberového auta – pre
rok 2022 to bude cena 1,13€/kuka+ DPH (zvýšenie o 0,01€/kuka)

V závere čítania týchto riadkov Vám ďakujeme a veríme, že tieto informácie Vám priblížili dianie
v našej obci za rok 2021 a predstavili sme Vám naše plány na rok 2022.
VILLA SANCTI QUIRINI, číslo 1, Január 2022
Vydáva: Obecný úrad Kurimany, 054 01, Kurimany 56, tel.: 053/ 451 29 86
Tlač: Obecný úrad Kurimany, 054 01, Kurimany 56
Na príprave čísla sa podieľal: Obecný úrad Kurimany

