Zápisnica z päťdesiateho tretieho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 14.7.2014, 18,00 hod.
Miesto konania:
zasadačka obecného úradu
Rokovanie vedie:
starosta obce, Daniel Zelenay
Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Monitorovacia správa k 30.6.2014
4. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
5. Rozpočtové opatrenie
6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2013
7. Určenie výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie
8. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nové volebné obdobie
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
K bodu č. 1
- P. starosta privítal prítomných, bol schválený program, komisia na overenie zápisnice v zložení:
Mgr. Peter Knotek a Mgr. Peter Dubeň,
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené okrem uz. č. 41/D/1/2013
K bodu č. 3
- P. Vandlíková predložila monitorovaciu správu k 30.6.2014. OZ berie na vedomie Monitorovaciu
správu k 30.6.2014.
K bodu č. 4
- P. Vandlíková predložila návrh - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce. OZ
schvaľuje návrh na uznesenie, schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 5
- P. Vandlíková predložila návrh na IV. Zmenu rozpočtu, zvýšené finančné prostriedky na údržbu ZŠ,
MŠ a na nákup zariadenia ŠJ . OZ schvaľuje návrh na uznesenie, schvaľuje IV. Zmenu rozpočtu,
Rozpočtového opatrenia č. 4 / obce Kunerad na rok 2014, viď. príloha,
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 6
- P. Vandlíková predložila, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 +
dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. OZ berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 + dodatok správy
audítora a overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.
K bodu č. 7
- P. Urbancová predložila návrh na uznesenie, ktorým OZ určí v zmysle s § 11 ods. 4 písm. i) zákona
369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov výkon funkcie starostu obce na
funkčné obdobie 2014 - 2018. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na uznesenie, určuje na základe
Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/2014 Z. z. o vyhlásení volieb do
orgánov samosprávy obcí a v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona 369/1990 zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov výkon funkcie starostu v celom rozsahu na celé funkčné obdobie,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 8

- P. Urbancová predložila návrh na uznesenie, ktorým OZ určuje v zmysle s § 11 ods. 3 písm. c)
zákona 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov volebné obvody s počtom
poslancov v nich, na funkčné obdobie 2014 - 2018. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na
uznesenie, určuje na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/2014
Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a v súlade s § 9 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a s § 11 ods. 3 písm. c)
zákona 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov utvoriť jeden volebný obvod
s počtom sedem poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie,
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 9
- P. kontrolórka predložila správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kunerad
za I. polrok 2014. OZ berie na vedomie Správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Kunerad za I. polrok 2014,
- P. kontrolórka predložila plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2014. OZ berie na vedomie Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2014,
- P. starosta predložil informáciu advokáta, ktorý rieši neoprávnené užívanie pozemku parcely č.
666/4 v k. ú. Kunerad pánom Ľudovítom Remencom. OZ odporúča starostovi dohodnúť s advokátkou
podanie výzvy p. Remencovi na účasť na obecnom zastupiteľstve, kde by sa prerokovalo
vysporiadanie neoprávneného užívania pozemku, s uvedením termínu. Ak nebude p. Remenec
reagovať, podá sa žaloba na súd,
- Stavebný dozor nadstavby MŠ informoval o postupe prác na stavbe. Dňa 11. júla 2014 bol kontrolný
deň, stavebný dozor vyjadril nespokojnosť s postupom prác, malá pracovná sila, bez účasti
stavbyvedúceho. Zápis z kontrolného dňa bol v písomnej forme odoslaný zhotoviteľovi, kde napr.
zástupca objednávateľa žiada zhotoviteľa o dodržiavanie BOZP, žiada zhotoviteľa o uzavretie
staveniska pri odchode zo stavby, žiada zhotoviteľa o vedenie denného menného zoznamu
pracovníkov, žiada o posilnenie odborných kapacít na stavbe a opätovne upozorňuje na ukončenie
stavby do 31.8.2014, žiada o používanie ochranných pomôcok. OZ odporúča starostovi prizvať
konateľa spoločnosti Construction s.r.o. na mimoriadne zasadnutie OZ, kde sa bude rokovať o postupe
prác na diele, za účasti stavebného dozoru,
- P. starosta informoval o výberovom konaní na riaditeľa ZŠ a MŠ. Za riaditeľku ZŠ bola zvolená
Mgr. Martinková a za riaditeľku MŠ bola zvolená Mgr. Maršalová Janka.
K bodu č. 10
V diskusii sa diskutovalo o Hodoch, ktoré budú 14.9.2014.
Program na hody: - o 11,00 hod. sv. omša, po sv. omši koláče, víno a ľudová hudba,
- slávnostný obed, (pozvať predsedu DHZ, Kuna ,,B“ a TJ, kostolník, p. Horníkovú
Z., Horníkovú A., Horníkovú M., zástupcov spevákov)
- 15,30 hod. vystúpenie ľudovej hudby z Ďurčiny a ACM – country skupiny,
- 20,00 hod. hodová zábava, hrá (Belanovci)
K bodu č. 11
- Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným a rokovanie ukončil.

Daniel Zelenay
starosta obce

Zapísala: Mgr. Ľubomíra Urbancová
Overil:
Mgr. Knotek Peter
Mgr. Dubeň Peter
Zverejnené: 16.7.2014
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