Zápisnica zo štyridsiateho šiesteho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 13.1.2014, 18,00 hod.
Miesto konania:
zasadačka obecného úradu
Rokovanie vedie:
starosta obce, Daniel Zelenay
Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver
K bodu č. 1
- P. starosta privítal prítomných, bol schválený program, komisia na overenie zápisnice v zložení:
Mgr. Monika Kavecká a Bc. Lukáš Horník
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené okrem uz. č. 41/D/1/2013 a uz. 42/D/1/2013. Sťažnosť p.
Sadeckej sa bude riešiť po januárovom zastupiteľstve – dohoda členov komisie a p. Sádeckej, (uz. č.
45/D/2/2014).
K bodu č. 3
- P. starosta informoval o výzve na usporiadanie užívacích a vlastníckych práv k pozemku č. 666/4 CKN, k. ú. Kunerad, ktorú vypracovala advokátka JUDr. Kecerová Veselá Anna a bola zaslaná
Ľudovítovi Remencovi,
- P. starosta informoval o postupe schvaľovania vyjadrení k projektovej dokumentácii nadstavby MŠ,
- OZ berie na vedomie Správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kunerad za II.
polrok 2013, ktorú predložila hlavná kontrolórka,
- OZ berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014, ktorý
predkladá hlavná kontrolórka,
- P. starosta informoval o zavážaní priestorov cintorína výkopovou hlinou pohrebnou službou,
- P. starosta predložil ústnu sťažnosť občanov na vytekanie odpadových vôd z rodinného domu č. 283
vo vlastníctve Ing. Karola Dolníka a Mgr. Beáty Dolníkovej. OZ odporúča preveriť sťažnosť komisii
ochrany životného prostredia.
K bodu č. 4
- Mgr. Kavecká, predsedníčka Rady školy, požiadala OZ a p. starostu o sponzorský dar na ples
rodičov. Časť výťažku z pesu bude určená pre obec, napr. na nákup pohárov alebo poťahov na
stoličky do kultúrneho domu, a pod.
K bodu č. 5
- Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta poďakoval všetkým prítomným a rokovanie
ukončil.

Daniel Zelenay
starosta obce
Zapísala: Mgr. Ľubomíra Urbancová
Overil:
Mgr. Monika Kavecká
Bc. Lukáš Horník

Zverejnené: 17.1.2014
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