Zápisnica zo štyridsiateho deviateho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 12.5.2014, 18,00 hod.
Miesto konania:
zasadačka obecného úradu
Rokovanie vedie:
starosta obce, Daniel Zelenay
Program zasadnutia: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola uznesení
Schválenie záverečného účtu za rok 2013
Zmena rozpočtu
Zmluva o dielo – nadstavba MŠ
Výkopové práce – cesta Záhumnie
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
- P. starosta privítal prítomných, bol schválený program, komisia na overenie zápisnice v zložení:
Dolník Roman a Mgr. Monika Kavecká
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené okrem uz. č. 41/D/1/2013
K bodu č. 3
- OZ berie na vedomie rozpor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2013,
- OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Kunerad za
rok 2013, ktoré predkladá Ing. Kameníková,
- P. Vandlíková predložila návrh záverečného účtu za rok 2013. OZ schvaľuje návrh na uznesenie,
schvaľuje: 1. Záverečný účet obce Kunerad za rok 2013 a celoročné hospodárenie schvaľuje bez
výhrad,
2. Použitie prebytku za rok 2013 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR vo výške 20235,31
eura, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na: - tvorbu rezervného fondu,
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 4
- P. Vandlíková predkladá návrh na zmenu rozpočtu. OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/
obce Kunerad na r. 2014 rozpočtovým opatrením č. 2, viď. príloha,
OZ schvaľuje návrh na uznesenie, schvaľuje II. Zmenu rozpočtu, Rozpočtového opatrenia č. 2/ obce
Kunerad na r. 2014 rozpočtovým opatrením č. 2, viď. príloha,
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 5
Nadstavba MŠ - rokovanie o zmluve o dielo, ktorú predložil vy súťažený zhotoviteľ. OZ
pripomienkovalo zmluvu, napr. zo zmluvy sa musí vylúčiť odsek o zálohovej platbe, je v rozpore so
súťažnými podmienkami a pod.. Návrh prepracovanej zmluvy sa zašle zhotoviteľovi.
K bodu č. 6
OZ odporúča starostovi zistiť ceny, ponuky na výkopové práce do 18.5.2014 - úprava komunikácie –
Záhumnie

K bodu č. 7

- P. starosta informoval o prípravných prácach – zakúpenie materiálu na oplotenie MŠ,
- P. starosta predložil sťažnosť p. Krškovej, OZ odporúča preveriť sťažnosť stavebnou komisiou,
- P. starosta predložil žiadosť p. Kazimíra – vybudovanie kanalizácie cez pozemok materskej školy,
OZ odporúča pozvať p. Kazimíra na mimoriadne zasadnutie OZ, kde vysvetli zámer.
- P. starosta informoval o postupe vysporiadania pozemku, ktorý neoprávnene užíva p. Remenec. OZ
súhlasí s postupom advokáta,
• odsúhlasené - jednohlasne
K bodu č. 8
Diskusia o športovom dni. OZ schvaľuje športový deň na 12.7.2014.
K bodu č. 9
- Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta poďakoval všetkým prítomným a rokovanie
ukončil.

Daniel Zelenay
starosta obce

Zapísala: Mgr. Ľubomíra Urbancová
Overil:
Mgr. Monika Kavecká
Roman Dolník

Zverejnené: 15.5.2014
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