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Rok 2021

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám na začiatku Nového roka 2021 prihovoril a dostal do povedomia život
v našej obci v roku 2020. Toto číslo VILLA SANCTI QUIRINI, Vám prinesie informácie o tom, aké
podujatia obec ponúkla, podporila, čo bolo zrealizované v obci pre občanov, návštevníkov a čo
zveľadila počas minulého roka 2020. 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 ako takej a následne tieto zmeny musia pocítiť občania
a návštevníci obce Kurimany v nasledujúcich rokoch. Preto mi dovoľte z pozície starostu obce v
prvom rade poďakovať za Vašu priazeň, podporu a spoluprácu, ako aj za obyčajné ľudské
pochopenie a porozumenie počas uplynulého roka 2020, ktoré ste venovali našej obci. Bol to rok
zložitý a veľmi náročný pre každého z nás. A tak si na začiatku roka 2021 spoločne želajme, aby
bol rokom pevného zdravia, šťastia a dostatku lásky. Nech je rokom väčšieho porozumenia a
vzájomnej ľudskej ohľaduplnosti. Nech je rokom väčšej spokojnosti, pokoja a radosti doma, v
rodine i v práci. Nech je rokom pozitívnej energie a správnych rozhodnutí prajú Ing. Martin Faltin,
starosta obce, obecné zastupiteľstvo a kolektív obecného úradu.
Obec zorganizovala podujatia:
Seniori, pozor - “Ako sa nestať obeťou
zlodejov a podvodníkov“ Obec Kurimany
v spolupráci
s
Okresným
riaditeľstvom
Policajného zboru v Poprade, zorganizovala dňa
06.02.2020 v priestoroch Kultúrneho domu
prednášku na tému: „Seniori pozor! Nestaňte sa
obeťami podvodníkov a zlodejov“; „Ako si
správne zabezpečiť svoje obydlie; ako sa
správať „na ulici“ a v cestnej premávke spojenú
s prezentáciou tematických videí, ktoré
poukazujú na najčastejšie triky podvodníkov a
klamárov. Veríme, že táto prednáška pomôže
naším seniorom a občanom obce sa brániť pred
podvodníkmi v nepríjemnej, ale možnej situácií
ak by nastala.

Fašiangy – Chodenie po rožni - tradícia zachovaná od
našich rodičov a prastarých rodičov. Aj tento rok keď
sme ešte nevedeli do akej mieri nám skomplikuje život
koronavírus, sa konalo chodenie po rožni po celej dedine
v domácich krojoch „kidľoch“, sprevádzané spevmi
a tancami. Úlohou fašiangových zabávačov je ukázanie a
zoznámenie mladých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do
manželského zväzku. Rodina a svadobní hostia tak
pozývajú všetkých občanov na svadobnú hostinu „čiže
fašiangovú veselicu do KD“ a pýtajú pre mladých skromný
dar.

Jubilanti roku 2020:
Vedenie obce a poslanci obecného zastupiteľstva
nezabudli ani tento rok na jubilantov a aj napriek
koronavírusu, za dodržania hygienických opatrení,
popriali jubilantom všetko dobré, hlavne pevné
zdravie a božské požehnanie do ďalších rokov
a obdarovali ich balíčkom. Ešte raz Blahoželáme

Obecný karneval:
Obecný karneval pripravili poslanci obecného zastupiteľstva so zlatou bránou z kartónu, ktorý
sa uskutočnil 02.02.2020. Tento rok sa v spolupráci s Romanou Chlebovcovou, podarilo
pripraviť aj provizórny fotoateliér, kde sme sa všetci mohli odfotiť v maskách alebo aj bez
nich. Nechýbali rôzne hry a tance. Naši najmenší občania obce a ostatní prítomní boli
pohostení dobrotami od rodičov a obce. Deti odchádzali s darčekmi a úsmevom na tvári.

Odpustová slávnosť na sviatok sv. QUIRINA: Koronavírus nám do života priniesol veľa zmien
a jedna veľká zmena pre veriacich bol aj fakt, že kostoly ostali zatvorené. Po prísnych
opatreniach, sa tieto opatrenia trocha uvoľnili, čo nám umožnilo zorganizovať na voľnom
priestranstve na predmestí odpustovú slávnosť na sviatok sv.Quirina. Za pomoc chceme
poďakovať každému, kto priložil ruku k dielu pri príprave oltára, ale aj technického
zabezpečenia a takto sme spoločne pripravili túto slávnosť. Veľké ďakujeme patrí aj našim
dobrovoľným hasičom pri zabezpečovaní bezpečnosti.

Deň Zeme- Spoločne si
vyčistíme obec a kataster
Kurimany:
Už tradične si 22. apríla pripomíname
Deň Zeme. Preto sme aj tento rok, ale
z dôvodu COVID-19 len v obmedzenom
režime prostredníctvom zamestnancov
obce, organizovali akciu Spoločne si
vyčistíme kataster Kurimany. Zároveň
sme vyzvali občanov, aby počas
prechádzok
po
našom
katastri
vyzbierali
odpad.
Zúčastneným
občanom pri zbere odpadu ďakujeme.

Ďalšie drobné projekty v obci:
Realizácia
adventného
venca
a následne zvesť o narodení Ježiška,
nám oznamoval nový svietiaci anjel
umiestnený
v strede
adventného
venca. V spolupráci s občanmi sa
podarilo presunúť betlehem na nové
miesto a to do centra obce. Našlo sa aj
nové miesto pre vianočný stromček.
Takto chceme centralizovať všetky
kultúrne
podujatia
do
novej
oddychovej zóny s názvom „Posedenie
pod lipou“.

Príchod sv. Mikuláša do
našej obce: Mikuláš

prešiel celú dedinu
a takto pozdravil
každú domácnosť
a obdaroval nielen
najmenších balíčkom
sladkostí, ale aj každú
domácnosť praktickou
ekologickou taškou
s malým prekvapením
k Vianociam a do
nového roka 2021.

Postupom času sa pandemická situácia koronavírusu raz zhoršovala a raz zlepšovala, ale stále to
nebolo také zlepšenie, ktoré by umožnilo organizovanie každoročných akcií, ktoré v obci
každoročne organizujeme. S uvedených dohodou sme nemohli zorganizovať tieto akcie: Deň
matiek, Deň obce, Športový deň, Októbrovú úctu k starším, Vianočnú besiedku a nový kultúrny
program Posedenie pod lipou..
Žiadosti o financie a projekty za rok 2020
Aj keď tento rok poznačený koronavírusom bol finančne a aj po zdravotnej a psychickej stránke
ťažký pre každého z nás a každý občan mal obavu hlavne o svoje zdravie a následne prácu tak aj
v obci sme trpezlivo toto obdobie chceli v zdraví prečkať. Zároveň sme museli niektoré projekty
a naplánované práce realizovať, lebo čas nezastal a tak sme sa rozhodli pomaličky, ale
s prevenciou proti šíreniu infekcie realizovať tieto projekty:
Materská škola:
Obnova šatní v Materskej škole: Zub času poznačil staré šatne značným opotrebovaním a šatne
nespĺňali svoj účel na 100%, preto sa rozhodlo o potrebe ich výmeny. Tento projekt bol uspešné
realizovaný a finančne podporený z rozpočtu Obce Kurimany. Celková investícia 430,00 €.

;

Obnova stien riaditeľne v MŠ: Počas prerušenia výučby
v našej Materskej škole sme zveľadili kanceláriu riaditeľky.
V kancelárií sa strhla tapeta, následne sa vyspravili steny a
strop novou omietkou a maľbou. Tento projekt bol úspešné
zrealizovaný a finančne podporený z rozpočtu Obce Kurimany.

Obnova oplotenia v Materskej škole: Pracovníkom obce sa podarilo obnoviť oplotenie Materskej
školy - starý plot dlhodobo neplnil funkciu. Areál školy navštevovali zvieratá a znečisťovali ho. Bol
hrozbou poranenia detí pri hraní sa v areály. Na tento stav poukazovala riaditeľka Materskej školy
dlhodobo a preto sa pristúpilo k riešeniu tohto problému a to výmenou nového pletiva, výmenou
stĺpikov a ich náter. Tento projekt bol podporený z rozpočtu Obce Kurimany v sume 314,00€.

V obci - intravilán:
Obnova stien potoka pri kultúrnom dome:
Zamestnanci obce opravili spadnutú časť stien potoka, aby jednotlivé dielce pri stupaní hladiny
neodniesla voda a zároveň potok splnil svoju funkciu. Tento projekt bol úspešné realizovaný
a finančne podporený z rozpočtu Obce Kurimany.

Obnova rigola pre K-38: Na základe oslovenie p.Kostelníka,
sme spoločne zrekonštruovali rigol v uličke pred K-38, kde
sa osadili nové kanalizačné rúry a zrealizoval sa trativod v
okolí rúry. Obec Kurimany sa podieľala na rozobratí starého
rigola vyberaním betónových tvárnic, ktoré sa použili pri
obnove iných rigolov v obci. Zároveň obec sa finančne
podieľala na kúpe nových kanalizačných rúr v počte 2ks
v sume 527,16 €. Ostatné práce (tretia rúra, montáž 3ks rúr,
spevnenie plôch pred pokládkou rúr) a materiál (makadam,
fóliu) zabezpečil na svoje náklady p. Kostelník. Tento
projekt bol podporený z rozpočtu Obce Kurimany. Celkové
náklady z rozpočtu obce na tento projekt boli 527,16 €.

Obnova rigola pred rodinným domom K-9: V jednom úseku pred rodinným domom K-9 chýbala
značná časť rigola, ktorá nebola obnovená, preto sa pristúpilo ešte v závere roka 2020 k jej
dobudovaniu. Tento projekt bol podporený z rozpočtu Obce Kurimany.

Vojnové hroby pre rok 2020: Ako každý rok, tak
aj tento sme z Okresného úradu Prešov získali
príspevok na obnovu vojnových hrobov. Rozhodlo
sa, že budeme každoročne postupne obnovovať
vojnové hroby a to rekonštrukciou alebo
výmenou opotrebovaných alebo poškodených
pamiatok. Tento rok sa vymenila pamätná tabula
na vojnovom hrobe pred budovou č.59. Projekt
bol podporený z príspevku Okresného úradu
Prešov a z rozpočtu Obce Kurimany. Podpora
z Okresného úradu Prešov bola v sume 99,99€
celková investícia 250,00€.

Nehnuteľnosť č. 59 – Administratívna budova: Aj tento rok sme svojpomocne za účasti
zamestnancov obce rekonštruovali časť administratívnej budovy (bývala Základná škola), kde sa
nám podarili vykonať stavebné práce v týchto priestoroch:
 priestory pre potraviny-priestor pre tovar, šatňa, WC, technická miestnosť, odpady, rozvody vody, elektriny a internetu, omietky, sadrokartónové stropy,
betónovú podlahu vrátane izolácie, osadili sa výhrevné telesa,
 Zasadačka v bývalej triede – rozvody elektriny a internetu, omietky, sadrokartónové
stropy, svietidlá, betónovú podlahu vrátane izolácie, rozvody ústredného
vykurovania,



Chodba – rozvody elektriny, omietky, sadrokartónové stropy vrátane izolácie,
betónovú podlahu vrátane izolácie, rozvody ústredného vykurovania,
 WC pánske a dámske – rozvody odpadu, elektriny, sadrokartónové stropy, vetranie,
omietky, betónovú podlahu vrátane izolácie.
V roku 2021 chceme otvoriť priestory pre potraviny, ktoré v našej obci veľmi chýbajú. Občania sú
nútení chodiť nakupovať do okolitých miest. Potraviny chýbajú hlavne občanom starším, čo
nenavštevujú mesta často, ale iba za účelom nákupu. Koronavírus nám potvrdil potrebu potravín
aj v našej obci nakoľko občania museli cestovať do miest za účelom nákupu tak sa vystavovali
možnej vyššej nákaze touto infekciou. Celkové náklady vynaložené na rekonštrukciu sú 72 123 €.

V tejto miestnosti
budú potraviny

PSK - výzva župana – kultúra, projekt pod názvom: Rekonštrukcia verejnej budovy v obci
Kurimany: Obec Kurimany zrealizovala tento projekt, ktorý chce využívať pre potreby Obecného
úradu, zasadačky, skladové priestory, ale aj potreby občanov pre zabezpečenie chodu obce,
nakoľko plánujeme sa presťahovať do vlastných priestorov tejto administratívnej budovy. Projekt
bol realizovaný v mesiaci september 2020. V predmetnom projekte boli žiadané finančné
prostriedky z rozpočtu PSK prostredníctvom výzvy predsedu PSK na rekonštrukciu a výmenu:
 v miestnosti zasadačky a chodby montáž sadrokartónového stropu a izolácie stropu
 v priestoroch nových WC muži a WC ženy montáž sadrokartónového stropu a izolácie
stropu
 v priestoroch chodby montáž sadrokartónového stropu a izolácie stropu
 v priestore možných potravín montáž sadrokartónového stropu a izolácie stropu
Dodávateľská firma poskytla celkové služby na rekonštrukciu sadrokartónových stropov. Obec
Kurimany ďakuje predsedovi PSK za príspevok na rekonštrukciu z prostriedkov rozpočtu PSK pre
rok 2020. Tento projekt bol podporený z rozpočtu PSK v sume 1 500,00€ a celková investícia
2052,60€.

V obci extravilán:
Osadenie dopravného značenia – zákazu vjazdu pre všetky
vozidla s dodatkovou tabuľou: Obec Kurimany pristúpila k
riešeniu dopravnej situácie v lokalite smerom nad D1 - odbočka
z III/3201 medzi obcami Kurimany a Iliašovce, kde po
pracovnom stretnutí dotknutých organizácií a starostov obcí,
ktoré zvolal starosta Ing. Martin Faltin, sa rozhodlo o návrhu
osadiť dopravné značenie z dôvodu poškodzovania súkromného
majetku - označovacích tabúľ, znečisťovanie okolia,
zdržiavania sa mládeže v okolí mosta, pri lese, poškodzovanie
lesných porastov, úrody, lúk. Na tento problém starosta obce
Kurimany dlhodobo upozorňoval ORPZ ODI v PP. Návrh bol
jednohlasné schválený a po získaní súhlasného stanoviska
dopravnej polície sa pristúpilo k osadeniu značky. Dodržiavanie
dopravného značenia kontroluje polícia.
IBV - Nad dedinou:
Rozšírenie NN siete v lokalite IBV-Nad
dedinou: Obec Kurimany v spolupráci s
Východoslovenská distribučná a.s. rozšírila NN
sieť v lokalite IBV - Nad dedinou pre 5 rodinných
domov a prípadne ďalšie prípojky po
vysporiadaní pozemkov pre cestu do tejto
lokality.
Obec
Kurimany
zabezpečila
spracovanie
projektovej
dokumentácie,
vyjadrenia správcu sieti, vecné bremená a
samotné
stavebné
povolenie.
Následne
postúpila projekt na realizáciu VSD, a.s.
Finančné tento projekt (realizáciu) zastrešila
spoločnosť VSD, a.s.. Celková investícia
z rozpočtu obce Kurimany 600,00 €.

Rozšírenie
vodovodu
do
lokality IBV-Nad dedinou: Obec
Kurimany rozšírila vodovod do
lokality IBV-Nad dedinou v dĺžke
81m, kde začína výstavba
rodinných
domov.
Na realizácií sa podieľali PVPS,
a.s.(odborné práce na montáži
konštrukčných prvkov) a Obec
Kurimany, ktorá zabezpečila
výkop ryhy, uloženie rúry,
obsyp, uloženie drôtu. Následne
prebehla kolaudácia vodovodu.
Tento projekt bol podporený z
rozpočtu Obce Kurimany v sume
2 144,52 €.

Prístupová komunikácia do
lokality
IBV-Nad
dedinou:
Súbežne počas prác na realizácií
vodovodu a rozšírenia NN siete
sa
začala
aj
realizácia
prístupovej komunikácie do
tejto lokality. Cesta pomôže
pokračovať po vysporiadaní
majetko-právnych
vzťahov
s vlastníkmi
pozemkov,
za
účelom výstavby rodinných
domov. Tento projekt bol
podporený z rozpočtu Obce
Kurimany v sume 2 053,45€.

Prístupová komunikácia – I etapa: Koncom roka 2020 starosta obce Kurimany začal oslovovať
majiteľov pozemkov v tejto lokalite o možnej výstavbe rodinných domov na ich pozemkoch
a vysporiadaní pozemkov pre prístupovú komunikáciu, ktorá sa začala budovať v roku 2020 a
napojí sa na tú už začatú prístupovú komunikáciu do tejto lokality. Obec ponúka v prvom rade na
výber majiteľom pozemkov, či daný pozemok využijú vo svoj prospech ako stavebný pozemok
alebo ho predajú obci a tá následne po vybudovaní infraštruktúry predá alebo využije na iné účely.
Bez spolupráce majiteľov pozemkov nie je možné využitie terajšej ornej pôdy na stavebné
pozemky pokiaľ sa nevybuduje prístupová komunikácia. Obec bude mať následné finančné náklady
na vybavovanie povolení pre infraštruktúru a realizácií objektov, preto je potrebné tento projekt
riešiť spoločne s vlastníkmi pozemkov. Obec plánuje výstavbu v súlade s územným plánom v tejto
lokalite.

IBV - Kapustnice:
Obci v tomto roku sa podarilo získať stavebné povolenia pre ostatné stavebné objekty okrem
splaškovej kanalizácie, nakoľko splašková kanalizácia vedie aj po súkromných pozemkoch, kde
prebieha podpisovanie vecných bremien o uložení potrubia. Po úspešnom spracovaní projektovej
dokumentácie pre objekty vysoké napätie, nízkonapäťové rozvody, odberné elektrické zariadenia,
verejné osvetlenie a trafostanicu z dôvodu zastaralej projektovej dokumentácie sa pre túto
stavbu vydalo stavebné povolenie a stavba sa koncom roka odovzdala VSD, a.s. na realizáciu. VSD
plánuje túto stavbu začať začiatkom roka 2021, hneď ako to počasie dovolí. Celkové náklady na
elektro realizáciu sú vo výške 17 215,06€, ktoré obec zaplatila. Následne obec predá elektrické
prípojky vrátane elektromerov stavebníkom v tejto lokalite. Na objekt verejný vodovod v tejto
lokalite nebol len úspešne povolený, ale aj aj zrealizovaný v dĺžke 180m. Teraz obec pripravuje
návrh na kolaudačné rozhodnutie. Pre objekt most do tejto lokality riešime novú projektovú
dokumentáciu, nakoľko cena tejto stavby značne prevyšuje finančné možnosti obce. Obec spustila
prvé kolo predaja pozemkov ešte v roku 2020 a predala 3 pozemky. Po predaji ďalších pozemkov
obec získané finančné prostriedky investuje do tejto lokality na infraštruktúru.
Rozšírenie vodovodu v lokalite IBV-kapustnice: Realizácia tohto vodovodu bola pre obec v tomto
roku najväčšia z pohľadu rozlohy a finančného zaťaženia obce. V lokalite sa začala tento rok aj
výstavba rodinných domov a súčasť rodinných domov sú aj prípojky k inžinierskym sieťam. V obci
celú vodovodnú sieť vlastní obec, preto sa pristúpilo k investícií a rozšíreniu vodovodu o dĺžke
180m a napojením na už jestvujúce potrubie v dedine. Súčasť tohto prepojenia bolo aj osadenie
nového uzáveru na jestvujúcom vodovode kde dlhé roky chýbal. Na konci vodovodného potrubia
sa osadil nadzemný hydrant pre potreby hasičov a odkaľovanie potrubia. Celá realizácia vodovodu
bola v sume 17 646,94 €.

Dotácia pre Dobrovoľných hasičov obce Kurimany: obci Kurimany tak ako po minule roky, aj
tento rok bola pridelené 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 €.

V roku 2021 plánujeme realizovať:
 Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice na ihrisku z bývalých garáží cez projekt Ministerstva
vnútra SR pod názvom Obnova hasičskej zbrojnice kde sme získali 29 997,00 €
 Obnova vojnových hrobov cez projekt Úradu vlády SR kde sme získali 2 230,00 €
 Pokračovať na prácach v lokalitách IBV-Nad dedinou (vysporiadanie pozemkov a príprava
projektových dokumentácií pre infraštruktúru) a IBV-Kapustnice (dobudovanie
infraštruktúry a predaj pozemkov),
 Zmeniť systém odpadového hospodárstva zberu a evidencie vyprodukovaného odpadu,
 Príprava projektovej dokumentácia na dobudovanie kanalizácie v časti IBV-Nad ihriskom
pre vybudované domy bez možnosti pripojenia sa na kanalizáciu po kolaudácií kanalizácie
v našej obci,
 Stavebné práce na rekonštrukcií administratívnej budovy č.59 – a otvorenie predajne
potravín.
Ďalšie žiadosti o NFP
 Žiadosť pre dobudovanie technológie pre ČOV, kde v roku 2020 sme obstarali novú
projektovú dokumentáciu v sume 1 200,00 € z dôvodu zastaralej projektovej dokumentácie
na riešenie čistenia odpadovej vody – čakáme na výsledok,
 Do 5. februára 2021 je možnosť podať žiadosť na zateplenie administratívnej budovy
s obnoviteľných zdrojoch za účelom znižovania energetickej náročnosti – pripravujeme
žiadosť.
Ďalšie získané finančné prostriedky:
 na zamestnanie pedagogického zamestnanca v MŠ,
 na zamestnanie pracovníka pre údržbu obecných budov,
Do povedomia dáme 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:
 Zber odpadu z našej obce pre rok 2021:
Počet zberu plastov a kovov sa zvýšil z pôvodných počtov 18 krát na 26 krát.
Počet zberu skla pri vývoze z domu sa znížil, ostáva v počte 2 krát, ale zvýšil sa počet vývozov
zvonov zo účastných 6 krát/rok na 8 krát/rok.
Počet zberu papiera ostáva nezmenený a to 1 krát ročne pre mobilný zber a doplnil sa zber
z domácnosti na počet 2 krát/rok.
Počet zberu elektro odpadu podľa potreby obce počet neobmedzený.
Počet vývozu šatstva 1 krát za 4 až 6 týždne, kontajner umiestnený v obci ako po minule roky.
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 rozpisu.
 Zákonný poplatok za odpad na rok 2021:
V obci ostáva žetónový zber odpadu pre rok 2021 v rovnakej výške poplatku ako v roku 2020 a to
0,0301 €/osobu/deň; 11,00 € osoba/rok pre 2 ks vývozu KUKA nádoby 110 l a 0,009 €/l odpadu/110
l za 1 ks žetónu/osoba – žetón tretí v poradí. Viac vo Všeobecne záväznom nariadení obce
Kurimany č.4/2019.
Pripomíname: Ak používate nádobu inú ako 110 l, napríklad 220 l, je potrebné na nádobu v
deň vývozu umiestniť 2ks žetónu. To isté, platí aj pri vreciach, ktoré sa prikladajú k nádobám
na vývoz a to odhadom, je potrebné doložiť potrebný počet žetónov podľa prepočtu 1 žetón

= nádoba110 l. Ak nebude pridelený potrebný počet žetónov, tak nádoba nebude vyvezená v
deň vývozu.
Náklady na likvidáciu komunálneho odpadu na rok 2021 sa znova zvýšili, aj keď sme mieru
vytriedenia zvýšili na 50,16% z pôvodných 40,91%. Zvýši sa zákonný poplatok z 12€/t na 15€/t
a poplatok za uskladnenie odpadu na skládke z 26,30€/t+DPH na 29,00€/t+DPH a manipulačného
poplatku zvozovej spoločnosti, kde poplatok sa nezvýšil z pôvodnej ceny 1,12€/kuka nádoba+DPH.
Ak chceme poplatky za komunálny odpad v budúcnosti udržať čo najnižšie, musíme začať náš
odpad ešte lepšie triediť. Obec Kurimany je zodpovedná samospráva, ktorá hľadá riešenia ako
zmierniť dopad na peňaženky všetkých obyvateľov našej obce a preto v roku 2021 spustí
elektronickú evidenciu odpadu z domácnosti pre komunálny ale aj separovaný zber odpadu
z jednotlivých domácnosti. Pre občanov to znamená zmeny:
1. Poplatok len za skutočné vyvezený komunálny odpad z domácnosti,
2. Domácnosti môžu svoj poplatok za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu do veľkej mieri
ovplyvniť a to podľa množstva odovzdaného separovaného odpadu = vypočíta sa úroveň
vytriedenia každej domácnosti,
3. Na základe vypočítanej úrovne vytriedenia z domácnosti sa určí poplatok podľa percent
a následne sa určí cena za vývoz komunálneho odpadu pre jednotlivé domácnosti.
Ak chceme tento systém zaviesť musíme všetky zberné nádoby v domácnostiach pre komunálny
odpad v našej obci označiť QR kódom. Označovať sa budú QR kódom aj vrecia a nádoby pre
separovaný zber, aby sme pre rok 2022 vedeli vypočítať cenu za likvidáciu a zvoz komunálneho
odpadu pre domácnosť. Spustenie prípravy označovania zberných nádob pre komunálny odpad QR
kódom a distribúcia jednorazových QR kódov pre domácnosti na separovaný zber spoločne
s inštrukciami ako správne značiť nádoby sa spustí v období február – marec 2021. Tento projekt
zavedenia elektrickej evidencie odpadu z domácnosti je predbežne finančne vyčíslený na
1 700,00€ a následne mesačný poplatok 105,00€+DPH.

V závere čítania týchto riadkov Vám ďakujeme a veríme, že tieto informácie Vám priblížili
dianie v našej obci za rok 2020 a predstavili sme Vám naše plány na rok 2021.
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