Zápisnica z päťdesiateho ôsmeho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 10.11.2014, 18,00 hod.
Miesto konania:
zasadačka obecného úradu
Rokovanie vedie:
starosta obce, Daniel Zelenay
Počet všetkých poslancov obecného zastupiteľstva : 7
Počet prítomných poslancov : 6
Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Návrh rozpočtu r. 2015 - 2017
4. Návrh VZN 4/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa n plnenie povinnej
školskej dochádzky v ZŠ
5. Dodatok č. 1 k VZN 3/2013
6. Návrh VZN 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

K bodu č. 1
- P. starosta privítal prítomných, bol schválený program, komisia na overenie zápisnice v zložení:
Mgr. Peter Knotek a Roman Dolník,
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené okrem uz. č. 41/D/1/2013 a 57/D/4/2014
K bodu č. 3
P. Vandlíková predložila návrh na rozpočet na r. 2015 - 2017. OZ berie na vedomie Návrh rozpočtu
obce Kunerad na rok 2015 - 2017, ktorého súčasťou sú aj údaje o skutočnom plnení rozpočtu za rok
2012 a 2013.
K bodu č. 4
OZ berie na vedomie Návrh VZN 04/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole v Kunerade, ktorej zriaďovateľom je obec Kunerad, ktorý
predkladá p. Vandlíková.
K bodu č. 5
P. Vandlíková predkladá Dodatok č. 1 k VZN 03/2013. OZ schvaľuje návrh na uznesenie, schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN 03/2013 o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa
materskej školy, žiaka školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kunerad,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 6
OZ berie na vedomie Návrh VZN 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktorý predkladá Urbancová
K bodu č. 7
- P. starosta predložil žiadosť Okresného súdu v Žiline, zabezpečenie volieb prísediaceho Okresného
súdu v Žiline. P. starosta dal hlasovať o návrhu kandidáta a voľbách prísediaceho Okresného súdu v
Žiline.
Prítomní poslanci OZ sa zdržali hlasovania, OZ sa vzdáva volieb prísediaceho Okresného súdu v
Žiline na obdobie rokov 2014 - 2018,

- P. Urbancová predložila Návrh VZN 6/2014 o nakladaní s KO a DSO. OZ berie na vedomie Návrh
VZN 6/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
- P. starosta predložil žiadosť p. Prieložného Stanislava, premiestnenie nádoby na KO, ktorá je
umiestnená pred RD č. 161, nakoľko bráni vo výjazde motorových vozidiel. V uvedenej oblasti
vznikla dopravná nehoda. OZ odporúča starostovi preveriť umiestnenie nádoby na KO a podľa
potreby zmeniť stanovište nádoby na KO,
- Stavebný dozor nadstavby MŠ informoval o postupe prác stavby. Informoval o realizácii vonkajšej
fasády, vnútorných obkladov, maľovaní a ďalších dokončovacích prácach stavby. Zhotoviteľ oznámil
stavebnému dozoru predbežný termín odovzdania diela dňa 27.11.2014.
- P. starosta predložil stanovisko p. Ľudovíta Remenca, ktoré zasielal advokátskej kancelárii
zastupujúcej obec Kunerad vo vysporiadaní vlastníckych práv pozemku, parcely č. 664/4 o výmere
124 m2 C-KN, k. ú. Kunerad, kde uvádza, že o predmetnú kúpu nemá záujem pre vysokú kúpnu sumu
za 1 m2. Zároveň p. Remenec podal žiadosť o vydokladovanie právneho vzťahu k pozemkom č. 425 a
424 k. ú. Kunerad, ktorých je vlastníkom a platí obci Kunerad za pozemky riadne dane. OZ odporúča
starostovi obce v stanovisku na žiadosť, uviesť, že právny vzťah k pozemkom, parcelám č. 424 a 425
E-KN, k. ú. Kunerad je uvedený na LV č. 44.
K bodu č. 8
- Diskusia o slávnostnom rozsvietení vianočného stromčeka a o Mikuláši pre deti. Deti sa budú
obdarovávať sladkosťami, diskotéka od 16.00 hod. do 22.00 hod., hrá DJ Orech dňa 6.12.2014. Po
obci pôjdu anjel čert a Mikuláš od 13.30 hod.
K bodu č. 9
- Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným a rokovanie ukončil.

Daniel Zelenay
starosta obce

Zapísala: Mgr. Ľubomíra Urbancová –
Overil:
Mgr. Peter Knotek Roman Dolník
Zverejnené: 18.11.2014

