Zápisnica zo štyridsiateho siedmeho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 10.2.2014, 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:
Dolník Roman a Mgr. Dubeň Peter
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené okrem uz. č. 41/D/1/2013.
Uz. č. 42/D/1/2013 p. starosta kontaktoval dopravného inžiniera; je potrebné kontaktovať majiteľov
motorových vozidiel, upozorniť ich, že parkujú na súkromnom pozemku. Zákaz parkovania musí byť
riešený v spolupráci s PZ SR.
Uz. č. 45/D/2/2013 – stavebná komisia a komisia ochrany životného prostredia preverili sťažnosť p.
Sádeckej, za prítomnosti Ing. Stranianka, ktorý osadil do zeme odvodňovaciu rúru studničky, ktorá
tam pretekala, s vyústením pri parcele č. 483/12 C-KN, k. ú. Kunerad. Komisie odporúčajú OcÚ
preveriť stavebné povolenie rekreačnej chaty vo vlastníctve Ing. Stranianka, riešenie kanalizácie
a predvolať účastníkov sporu na stavebnú komisiu a komisiu OŽP, za účasti p. Sádeckej, Ing.
Horníka, Ing. Stranianka. Termín zasadnutie je určený na 18.2.2014 o 17,00 hod. na OcÚ.
Uz. č. 46/C/1/2014 – Mgr. Dubeň predložil záver zo šetrenia podnetu, vytekania odpadových vôd z
rodinného domu s. č. 283, kde bol prítomný Ing. Dolník. Komisia zistila oprávnenosť podnetu, kde sa
nedá jednoznačne dokázať, že vytekanie odpadových vôd je z rodinného domu č. 283. Komisia OŽP
odporúča OcÚ preveriť stavebné povolenie na RD vo vlastníctve Ing. Dolníka, riešenie kanalizácie
a predvolať vlastníkov RD s.č. 77 a 283 na stavebnú komisiu a komisiu OŽP. Termín zasadnutia
komisie oznámia predsedovia. Ak nedôjde na komisii ku zisteniu zdroja znečistenia, bude podnet
postúpený na okresný úrad odbor životného prostredia, podá sa oznámenie na neznámeho páchateľa,
ktorý vypúšťa odpadové vody na miestnu komunikáciu č. 1182/1 C-KN, k. ú. Kunerad.
K bodu č. 3
- P. starosta informoval o doručení projektovej dokumentácie nadstavby materskej školy, postupne sa
bude vybavovať stavebné povolenie. Obec musí vyriešiť financovanie stavby, jednou z možností je
úver – zistenie podmienok,
- OZ berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/ obce Kunerad na r. 2014 rozpočtovým opatrením č.
1, viď. príloha, ktoré predkladá p. Vandlíková,
- OZ schvaľuje návrh na uznesenie Rozpočtové opatrenie č. 1/ obce Kunerad na r. 2014 rozpočtovým
opatrením č. 1, viď. príloha, ktoré predkladá p. Vandlíková,
• schválené – jednohlasne,
- OZ schvaľuje návrh na uznesenie, Uvítanie detí, ktoré sa narodili v roku 2013 s trvalým pobytom
v obci Kunerad dňa 9.3.2014 o 14,30 hod., v miestnom kultúrnom dome a príspevok pre rodičov
50,00 eura a pamätnú knihu pre každé dieťa, predkladá Mgr. Urbancová,
• schválené – jednohlasne,
- OZ schvaľuje návrh na uznesenie, čerpanie rezervného fondu na projektovú dokumentáciu na
nadstavbu materskej školy vo výške 200,00 Eur /navýšenie/, predkladá p. Vandlíková,
• schválené - jednohlasne

K bodu č. 4
- Mgr. Kavecká oslovila OZ o príspevok do tomboly na ples rodičov; výťažok z plesu bude venovaný
deťom materskej školy a základnej školy
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. Peter Dubeň
Roman Dolník

Zverejnené: 12.2.2014
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