Zápisnica zo štyridsiateho ôsmeho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 10.3.2014, 18,00 hod.
Miesto konania:
zasadačka obecného úradu
Rokovanie vedie:
starosta obce, Daniel Zelenay
Program zasadnutia: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola uznesení
Návrh záverečného účtu za rok 2013
Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 05/2012
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
- P. starosta privítal prítomných, bol schválený program, komisia na overenie zápisnice v zložení:
Bc. Lukáš Horník a Mgr. Peter Knotek
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené okrem uz. č. 41/D/1/2013.
Uznesenie č. 45/D/2/2013 – preverenie podnetu stavebnou komisiou a komisiou ochrany životného
prostredia, ktoré konštatujú, že Ing. Stranianek má v kolaudačnom rozhodnutí rekreačnej chaty
skolaudovanú žumpu, že povrchová voda vyteká, zo studničky, ktorá preteká po pozemku vo
vlastníctve obce a podmáča okolité pozemky. OZ schvaľuje odvodnenie pozemku, zabudovaním
odvodňovacích rúr,
• schválené – jednohlasne
Uznesenie č. 46/C/1/2014 – OZ odporúča preveriť podnet od občanov komisiou životného prostredia,
s predvolaním vlastníkov okolitých domov, termín prerokovania oznámia členovia komisie po
dohode.
K bodu č. 3
- P. Vandlíková predložila Návrh záverečného účtu za rok 2013 a rozbor rozpočtového hospodárenia
obce za rok 2013. OZ berie na vedomie 1. Návrh záverečného účtu za rok 2013; 2. Rozbor
rozpočtového hospodárenia obce za rok 2013.
K bodu č. 4
- P. Vandlíková predložila návrh Dodatku č. 2 k VZN 05/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľ je obec Kunerad. OZ
schvaľuje návrh na uznesenie, schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN 05/2012 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľ je obec Kunerad
• schválené – jednohlasne.
K bodu č. 5
- P. starosta informoval o verejnom obstarávaní nadstavby MŠ, o uverejnení diela vo Vestníku
verejného obstarávania, tiež o postupe stavebného konania stavby. Pôvodný projekt sa musel
prepracovať, nevyhovoval normám RÚVZ. Cenové ponuky na zhotovenie diela sa predkladajú do
27.3.2014 do 13,00 hod. Otváranie obálok bude 27.3.2014 o 15,00 hod. Na vyhodnotenie ponúk na
dielo nadstavby materskej školy, sa zriaďuje komisia v zložení: Beháň Róbert, Dolník Roman, Mgr.
Knotek Peter, Ing. Kameníková Zuzana a Vandlíková Jozefa,
• schválené – jednohlasne,
- P. starosta informoval o postupe vysporiadania pozemku, parcely č. 666/4 – 124 m2 ostatnej plochy
C-KN, k. ú. Kunerad, ktorú má zastavanú p. Remenec. Poverená advokátka komunikovala s p.
Remencom, ktorý je ochotný spolupracovať, vysporiadať si vlastnícke práva uvedenej parcely.

- OZ prerokovalo plat starostu v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,zákon“).
Poslanci OZ predložili dva návrhy:
1. Mgr. Kavecká predložila návrh nezvyšovať plat starostu oproti roku 2013, plat starostu, ktorý mu
patrí v súlade s § 3 ods. 1 zákoan zvýšený o 10,4 % podľa § 4 ods. 2 zákona,
2. Beháň Róbert predložil návrh na zvýšenie platu starostu, ktorý mu patrí v súlade s § 3 ods. 1
zákona o 13 % podľa § 4 ods. 2 zákona.
OZ hlasovalo o návrhoch;
• za 1. návrh Mgr. Kaveckej – 4 hlasy/Mgr. Kavecká, Mgr. Dubeň, Bc. Horník, p. Dolník
proti návrhu – 3 hlasy/p. Beháň, Mgr. Knotek, p. Čako,
• za 2. návrh p. Beháňa – 3 hlasy/p. Beháň, Mgr. Knotek, p. Čako,
proti návrhu – 4 hlasy/Mgr. Kavecká, Mgr. Dubeň, Bc. Horník, p. Dolník.
OZ schválilo návrh Mgr. Kaveckej, plat starostu, ktorý mu patrí v súlade s § 3 ods. 1 zákona zvýšený
o 10,4 % podľa § 4 ods. 2 zákona, t.j. plat vo výške 1502 eur, s účinnosťou od 1.1.2014, počtom
hlasov 4.
- OZ predložilo návrh na zvýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky. Dôvod - široký rozsah
kontrolnej činnosti a nízky úväzok (2,25 h./týždeň). OZ schvaľuje zvýšenie pracovného úväzku
hlavnej kontrolórky na 5,25 hod./týždeň (úväzok 0,14), s účinnosťou od 1.4.2014,
• schválené – jednohlasne.
- P. starosta informoval o rokovaní s dopravným inžinierom, ktorý vypracoval projekt na doplnenie
dopravných značiek – uznesenie č. 43/D/1/2013, p. Dolník zistí cenové ponuky dopravných značiek,
- P. starosta informoval o ponuke zakúpenia železných stĺpikov na výmenu oplotenia priestorov
materskej školy, ktoré je v dezolátnom stave. Mgr. Dubeň zistí cenové ponuky na stĺpiky,
- P. starosta informoval o objednávke na spracovanie projektu na dotáciu finančných prostriedkov
z MF SR.
K bodu č. 6
- Diskusia o nadstavbe materskej školy
K bodu č. 7
- Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta poďakoval všetkým prítomným a rokovanie
ukončil.

Daniel Zelenay
starosta obce

Zapísala: Mgr. Ľubomíra Urbancová
Overil:
Mgr. Peter Knotek
Bc. Lukáš Horník

Zverejnené: 13.3.2014
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