Zápisnica z päťdesiateho siedmeho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 8.9.2014, 18,00 hod.
Miesto konania:
zasadačka obecného úradu
Rokovanie vedie:
starosta obce, Daniel Zelenay
Počet všetkých poslancov obecného zastupiteľstva : 7
Počet prítomných poslancov : 5
Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Prerokovanie žiadosti Ing. Ladislava Remenca a manželky
4. Vyhodnocovacia správa ZŠ za školský rok 2013/2014
5. Vyhodnocovacia správa MŠ za školský rok 2013/2014
6. Inventarizácia
7. Poskytnutie finančných prostriedkov na CVČ
8. Poskytnutie finančných prostriedkov na tanečné krúžky
9. VI. zmena rozpočtu
10. VII. zmena rozpočtu
11. Schválenie VZN 3/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach na území obce Kunerad
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

K bodu č. 1
- P. starosta privítal prítomných, bol schválený program, komisia na overenie zápisnice v zložení:
Čako Zdenko a Beháň Róbert,
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené okrem uz. č. 41/D/1/2013
K bodu č. 3
- P. starosta oboznámil prítomných ohľadom žiadosti na vodovodnú prípojku, ktorú podal Ing.
Ladislav Remenec a so stavebným povolením rodinného domu Ing. Remenca, kde je vo vyjadrení
obce definované, zriadenie inžinierskych sieti na vlastné náklady stavebníka. Ing. Remenec vysvetlil
problém s úžitkovou vodou zo studne a preto žiada obec o pomoc pri zriadení vodovodnej prípojky.
Ing. Remenec prisľúbil pomoc pri výkopových prácach pri realizácii vodovodnej prípojky.
OZ odporúča starostovi, pozvať vlastníkov pozemkov v okolí rodinného domu Ing. Remenca,
ohľadom realizácie vodovodnej prípojky.
OZ odporúča starostovi, zistiť do budúceho zasadnutia OZ celkové náklady na výstavbu vodovodnej
prípojky.
K bodu č. 4
- OZ schvaľuje vyhodnocovaciu správu za školský rok 2013/2014- Základná škola Kunerad,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 5
- OZ schvaľuje vyhodnocovaciu správu za školský rok 2013/2014 - Materská škola Kunerad,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 6
OZ berie na vedomie príkaz na inventarizáciu majetku obce Kunerad

K bodu č. 7

- OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým
pobytom na území obce Kunerad na CVČ od septembra 2014 do decembra 2014 a od januára 2015 do
júna 2015 vo výške 3,00 eurá/1 mesiac/1 dieťa,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 8
- OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým
pobytom na území obce Kunerad na tanečné krúžky, ktoré sú zriadené v obci Kunerad od septembra
2014 do decembra 2014 a od januára 2015 do júna 2015 vo výške 5,00 eurá/1 mesiac/1 dieťa,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 9
- OZ schvaľuje VI. zmenu rozpočtu rozpočtového opatrenia č. 6 / obce Kunerad na rok 2014, takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú z 422646,56 eura na 423696,56 eura, zvýšenie o sumu 1050,00 eura,
2. Bežné výdavky sa zvyšujú z 401914,83 eura na 403234,83 eura, zvýšenie o sumu 1320,00 eura,
3. Kapitálové príjmy sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy,
4. Kapitálové výdavky sa nemenia zo sumy 124206,24 eura,
5. Finančné operácie - príjmové sa nemenia zo sumy 121303,99 eura,
6. Finančné operácie - výdavkové sa nemenia zo sumy 16904,00 eura,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 10
- OZ schvaľuje VII. zmenu rozpočtu rozpočtového opatrenia č.7 / obce Kunerad na rok 2014, takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú z 423696,56 eura na 427639,72 eura, zvýšenie o sumu 3943,16 eura,
2. Bežné výdavky sa zvyšujú z 403234,83 eura na 407177,99 eura, zvýšenie o sumu 3943,16 eura,
3. Kapitálové príjmy sa zvyšujú zo sumy 0 na 21500,00 eura,
4. Kapitálové výdavky sa nemenia zo sumy 124206,24 eura,
5. Finančné operácie - príjmové sa nemenia zo sumy 121303,99 eura,
6. Finančné operácie - výdavkové sa nemenia zo sumy 16904,00 eura,
• schválené - jednohlasne,
- OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu na úhradu faktúry nadstavby MŠ,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 11
- OZ schvaľuje návrh na uznesenie, schvaľuje VZN č. 3/2014 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Kunerad. K Návrh VZN 3/2014 vydala
stanovisko Regionálne veterinárna a potravinová správa Žilina č. 2585/2014-2 zo dňa 10.10.2014,
ktoré bolo zapracované do VZN 3/2014,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 12
- P. starosta oboznámil s priebehom realizácie nadstavby MŠ.
OZ odporúča starostovi, prizvať na ďalšie zasadnutie OZ stavebný dozor stavby nadstavba MŠ,
- P. starosta oboznámil prítomných so žiadosťou p. Zábojníkovej na predbežný súhlas k pripojeniu
plánovanej stavby rekreačnej chaty na elektrickú prípojku zo strojovne lyžiarskeho vleku, ktorá je vo
vlastníctve obce. OZ vyjadrilo jednohlasný nesúhlas s pripojením novostavby rekreačnej chaty na
prípojku elektrickej energie lyžiarskeho vleku, pre žiadateľa Milenu Zábojníkovú
za - 0 hlasov
proti - 5 hlasov
zdržal sa - 0 hlasov,
- P. starosta oboznámil so žiadosťou p. s. Komposesorát Domčica Kunerad, zriadenie sub domény na
domovskej oficiálnej stránke obce Kunerad, s tým, že by čiastočne prispeli na fakturáciu domény. OZ
schvaľuje žiadosť p. s. Komposesorát Domčica Kunerad za ročný poplatok 35,00 eura, podľa
podmienok uvedených v žiadosti
• schválené - jednohlasne,
- OZ odporúča p. starostovi do budúcnosti, pripraviť vytyčovací plán na poľnú komunikáciu č. 1106
C-KN, k. ú. Kunerad, vyznačiť komunikáciu podľa právneho stavu a uspôsobiť na užívanie.

K bodu č. 13
- P. starosta oboznámil prítomných s prípravou na posedenie s najstaršími, v nedeľu 19.10.2014. Sv.
omša o 11.00 hod., obed, vystúpenie detí ZŠ a MŠ, príprava akcie v sobotu 18.10.2014 o 18.30 hod.
K bodu č. 14
- Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným a rokovanie ukončil.

Daniel Zelenay
starosta obce

Zapísala: Jozefa Vandlíková
Overil:
Zdenko Čako
Róbert Beháň
Zverejnené: 23.10.2014
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