Zápisnica z päťdesiateho štvrtého riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 04.08.2014, 18,00 hod
Miesto konania:
zasadačka obecného úradu
Rokovanie vedie:
starosta obce, Daniel Zelenay
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Návrh VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Kunerad
4. Zámer predaj majetku
5. V. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie
6. Hody
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
K bodu č. 1
- p. starosta privítal prítomných , bol schválený program, komisia na overenie zápisnice v zložení:
Zdenko Čako, 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
-p. Urbancová pripravila návrh VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Kunerad
v.z. p. Vandlíková - predloženie návrhu VZN č. 01/2014
• OZ berie na vedomie
K bodu č. 4
-p. Vandlíková a p. starosta pripravili materiál na rokovanie OZ – zámer obce predať majetok obce
priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa . Žiadateľ Ľudovit Remenec podal
žiadosť – usporiadanie užívacích a vlastníckych práv k pozemku KNC par.č. 666/4 v k.ú Kunerad ,
ktorú adresoval pre. JUDr. Kecerovú Veselú Annu – advokátska kancelária , ktorá zastupuje obec
pri vysporiadaní pozemku par. Č. 666/4. OZ schvaľuje zámer predaja majetku obce Kunerad
v súlade s §9a od.8 písm.e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer predať majetok obce priamym predajom žiadateľovi Ľudovitovi Remencovi,
bytom Kunerad č. 34, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v cene 20,00 €/m².
Zdôvodnenie: Žiadateľ tento pozemok užíva ako prístupovú cestu a dvor pred rodinným domom
súp. č. 34, pozemok má oplotený a tvorí súčasť dvora pri rodinnom dome. Žiadateľ je vlastníkom
susedných pozemkov v katastrálnom území Kunerad, a to podielovým spoluvlastníkom v podiele
1/2 KN C parcely číslo 666/3 o výmere 175 m2, druh pozemku : záhrady, KN C parcely číslo 666/5
o výmere 357 m2, druh pozemku : záhrady, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade Žilina,
katastrálnom odbore, v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva číslo 192 vedenom pre katastrálne

územie Kunerad a v celosti stavby rodinného domu súp. č. 34 a týmto domom zastavaného pozemku
KNC parcely číslo 665/2 o výmere 767 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, ktoré
nehnuteľnosti sú zapísané na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore, v katastri nehnuteľnosti
na liste vlastníctva číslo 44, vedenom pre katastrálne územie Kunerad.
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 5
-p. Vandlíková predložila návrh na V.zmenu rozpočtu, rozpočtové opatrenie č. 5 - z dôvodu prijatia
dotácií a úpravy dotácie na rok 2014 a čerpanie na základe výdavkov. Vid priloha
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 6
-p. starosta predložil program na hody a organizačné zabezpečenie hodov 2014, ktoré budú
14.9.2014
• OZ berie na vedomie
K bodu č. 7
-p. starosta predložil návrh VZN č. 2/2014 Zmeny a doplnky č. 1 UPN – O Kunerad
• OZ berie na vedomie
K bodu č. 8
-p. starosta informoval o prácach na nadstavbe MŠ.
• OZ berie na vedomie
K bodu č. 9
-po prerokovaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným a rokovanie ukončil

Daniel Zelenay
starosta obce Kunerad

Zapísala: Jozefa Vandlíková
Overil: Zdenko Čako
Mgr. Monika Kavecká
Zverejnené : 06.08.2014

