Obecný úrad Kurimka
–––––––––––––––––––––

Zápisnica č. 3 /2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kurimke konaného dňa 29.6.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Program odpadového hospodárstva
4. Kopanie hrobov
5. Schválenie odmien starostu a poslancov
6. Záverečný účet
7. Rôzne

1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Božik Ján.
2. Kontrolu uznesení predviedol starosta obce a skonštatoval že uznesenia boli splnené.
3. V tomto bode starosta poslancov oboznámil s prípravou programu odpadového
hospodárstva. Poznamenal že obec je povinná mať spracovaný Plán odpadového
hospodárstva. Kom.odpad a separovaný zber sa bude vyvážať ako doteraz podľa plánu
vývozu kde každá domácnosť tento plán obdržala . Kom.odpad sa bude vyvážať z popelníc
a sklo a plasty z igelitových vriec. Navyše v obci budú umiestnené 3 kontajnery veľké na plas.
fľaše t.j pri nákupnom stredisku , pri dome č.70 a č. 110. Ďalší kontajner na kom. odpad bude
na cintoríne. Veľkoplošný kontajner bude umiestnení pri garážoch pri dome č.118 – Michala
Barana – kde môžu občania dávať drobní kom.odpad ktorý vozia vozíkmi. Biologický
odpadt.j tráva a konáre je povinný každý občan zlikvidovať vo svojej domácnosti. Stavebný
odpad a iný odpad sú občania povinný nahlásiť na OcU kde im bude vydaný ďalší postup.
4. V tomto bode starosta informoval , že čím ďalej tým sú väčšie problémy so
zabezpečovaním kopania hrobov cez poradovník ,kde sú rôzne názory od občanov keď príde
na neho poradie kopať hrob a na druhej strane aj tak dotyční musí zohnať niekoho na kopanie

za peniaze , čo sťažuje prácu OcU v krátkom čase zabezpečiť povinnosť ohľadom pohrebu.
Z toho ďôvodu starosta navrhol aby výkop hrobu si zabezpečili pozostalí , kde OcU im vytýči
miesto na kopanie. Ďalej starosta upozornil poslancov ,že pri dávaní pomníkov na hrobové
miesta je každý povinný oznámiť OcU. Z toho dôvodu ,že firma veľa krát necháva za sebou
neporiadok a môže dôjsť aj k poškodeniu iných pomníkov.
5. Záverečný účet za r. 2013 o hospdárení predložil starosta obce Božík Ján . Poslanci nemali
výhrady voči hospodáreniu za r. 2013
6. V tomto bode starosta navrhol poslancom a pracovníkovi OcU odmeny za 1.polrok
nasledovne:
Kravčišin Slavko
Hvozdovič Ľuboš
Kupec Jozef
Leňo Miroslav
Stupák Marcel
Solanič Miroslav

150 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €

Poslanci schválili plat starostu tak ako bol navrhnutý na 1. zasadnutí po voľbách
7. V bode rôzne informoval poslancov o zámeroch obce v tomto roku , kde poznamenal že
bude zrekonštruovaná cesta do Šarišského Čierneho a Andrejovej , ďalej budú vymenené
okná v sále KD ako aj vymaľovaná sála , oplotenie cintorína od západnej strany.
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a zastupiteľstvo ukončil.

Uznesenie č.3/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kurimke konaného dňa 29.6.2014

Obecné zastupiteľstvo v Kurimke :

A: Berie na vedomie :
1. Informáciu o skládkach odpadu v katastri

B: Schvaľuje :
1. Schvaľuje odmeny poslancom a zamestnancom OcU za 1.polrok r. 2014 podľa bodu 6.
zápisnice
2. Záverečný účet za r. 2013
3. Plat starostu ,tak ako bol navrhnutý na 1. zasadnutí po voľbách
4. Príspevok pre DHZ na akciu Vystúpenie pod Altánok a deň deti vo výške 200 €
5. Dodatok k VZN ohľadom kopania hrobov a ruší sa kopanie hrobov na poradie .
O kopanie hrobov sa starajú pozostalí a rodinný príslušníci . Miesto hrobu vytýči OcU podľa
pohrebného plánu

C: Ukladá :
1. Zabezpečiť veľký kontajner 1200 l na cintorín a veľkokapacitný z cintorína pre
odpad z fúrikmi umiestniť poniže garážoch.
zodp. starosta

