Zápisnica z päťdesiateho deviateho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 1.12.2014, 18.00 hod.
Miesto konania:
zasadačka obecného úradu
Rokovanie vedie:
starosta obce, Daniel Zelenay
Počet všetkých poslancov obecného zastupiteľstva : 7
Počet prítomných poslancov : 7
Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie rozpočtu 2015 - 2017
4. Programový rozpočet na r. 2016 - 2017
5. Schválenie VZN 4/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v ZŠ
6. Vyúčtovanie TJ
7. 8. Zmena rozpočtu
8. Schválenie VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
9. Schválenie VZN č. 6/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi
10. Nájom za použitie KD, cintorín
11. Preplatenie zostatku dovolenky
12. Mikuláš
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver

K bodu č. 1
- P. starosta privítal prítomných, bol schválený program, komisia na overenie zápisnice v zložení:
Mgr. Peter Dubeň a Bc. Lukáš Horník,
• 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
Hlavná kontrolórka predložila odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Kunerad k návrhu
rozpočtu na rok 2015, viď. príloha. OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
obce Kunerad k návrhu rozpočtu na rok 2015 - 2017.
P. Vandlíková predkladá návrh uznesenia na schválenie rozpočtu na rok 2015, viď. dôvodová správa.
OZ schvaľuje návrh na uznesenie, schvaľuje programový rozpočet na rok 2015,
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 4
OZ berie na vedomie programový rozpočet na rok 2016 - 2017
K bodu č. 5
P. Vandlíková predkladá návrh na uznesenie a dôvodovú správu VZN 4/2014. OZ schvaľuje návrh
na uznesenie, schvaľuje VZN č. 4/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 6

P. Vandlíková predkladá vyúčtovanie finančného transferu TJ Partizán Kunerad, rok 2014. OZ berie
na vedomie vyúčtovanie finančného transferu TJ Partizán Kunerad, rok 2014.

K bodu č. 7
P. Vandlíková predkladá návrh na 8. zmenu rozpočtu, viď. príloha. OZ schvaľuje návrh na uznesenie,
schvaľuje 8. zmenu rozpočtu, rozpočtového opatrenia č. 8,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 8
P. Urbancová predkladá návrh na uznesenie, schválenie VZN č. 5/2014. OZ schvaľuje návrh na
uznesenie, schvaľuje VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady,

•

schválené - jednohlasne

K bodu č. 9
P. Urbancová predkladá návrh na uznesenie, schválenie VZN č. 6/2014. OZ schvaľuje návrh na
uznesenie, schvaľuje VZN č. 6/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 10
P. Urbancová predkladá návrh na uznesenie, schválenie nájmu a poplatkov obce Kunerad na rok 2015.
OZ schvaľuje návrh na uznesenie, schvaľuje Nájom a poplatky obce Kunerad, rok 2015,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 11
Pri skončení funkčného obdobia, p. starosta predložil žiadosť o preplatenie zostatku dovolenky, ktorú
nemohol vyčerpať v priebehu roka, celkom 13,5 dňa. OZ schvaľuje starostovi obce v súlade s § 2 ods.
2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov, náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za 13,5 dňa, pri
skončení funkčného obdobia,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 12
P. starosta informoval o nákupe žiaroviek na vianočný stromček. Vianočné osvetlenie ,,Veselé
vianoce" a svetelný zvonček je potreba zrekonštruovať, nesvietia celé. Vianočná výzdoba sa bude
riešiť v sobotu doobeda 6.12.2014.
Mikuláš, anjel a čert pôjdu po obci na koči, v prípade nepriaznivého počasia sa po obci nepôjde.
Rozsvietenie vianočného stromčeka o 16.00 hod., Mikulášska diskotéka, pre deti sa pripravia
sladkosti, pre návštevníkov občerstvenie.
K bodu č. 13
- P. kontrolórka predložila správu o výsledku kontrolnej činnosti za II. polrok 2014. OZ berie na
vedomie Správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kunerad za II. polrok 2014.
- P. starosta informoval o prácach nadstavby MŠ, kolaudácia 8.12.2014,
- P. starosta informoval o žiadosti p. Remenca a odpovedi na stanovisko obce č. 513/2014 zo dňa
5.11.2014. Uvádza, že cez pozemky č. 424 a 425 E-KN, k. ú. Kunerad vedie elektrický kábel na
prípojku k lyžiarskemu vleku, ktorú realizovala obec Kunerad, a súčasne aj prevádzkovala lyžiarsky
vlek a že prípojka bola realizovaná bez súhlasu vlastníka pozemku. OZ konštatuje, že k žiadosti neboli
priložené doklady, ktoré by boli použité ako dôkaz, preukazovali by oprávnenosť tvrdenia p.
Remenca, je potrebné vyzvať žiadateľa, na doplnenie žiadosti dokladmi preukazujúcimi zabudovanie
elektrického kábla na parcele č. 424 a 425 E-KN, k. ú. Kunerad. Prípojka elektrickej energie k
lyžiarskemu vleku bola realizovaná pri výstavbe vleku, asi v roku 1980, kedy uvedené E-KN pozemky
boli v užívaní socialistickej organizácii a boli zlúčené do väčších celkov, ktoré sú vedené na
katastrálnej mape registra ,,C". Obec Kunerad ako samostatný územný samosprávny a správny celok
SR, ako právnická osoba vystupuje od roku 1990. Je zrejme, že elektrický kábel na prípojku k
lyžiarskemu vleku obec Kunerad nerealizovala.
-P. starosta predložil protest prokurátora proti VZN 3/2009 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody
verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Kunerad v mieste, kde je verejná kanalizácia
vybudovaná, viď. príloha. OZ podľa § 25 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení
neskorších predpisov rozhodlo, vyhovuje protestu prokurátora proti VZN 3/2009; OZ schvaľuje návrh

na uznesenie ruší VZN 3/2009 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v
katastrálnom území obce Kunerad v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná,
• schválené - jednohlasne,
- P. starosta predložil návrh na zrušenie uznesení 1. č. 41/D/1/2013 a 2. č. 57/D/4/2014. Uznesenie 1.
bude riešené v rámci celého kamerového systému obce, ktorý sa bude realizovať do konca r. 2014 a
uznesenie 2. sa bude riešiť s novým zastupiteľstvom v rámci vysporiadania miestnych komunikácii.
OZ schvaľuje návrh na uznesenie, ruší uznesenie č. 41/D/1/2013 zo dňa 9.9.2013 a uznesenie č.
57/D/4/2014 zo dňa 13.10.2014,
• schválené - 6 hlasov;
zdržal sa - 1 hlas (Mgr. Kavecká)
K bodu č. 14
- Diskusia o volebnom období, bilancia volebného obdobia
K bodu č. 15
- Po prerokovaní všetkých bodov programu posledného zasadnutia OZ starosta poďakoval prítomným
a rokovanie ukončil.

Daniel Zelenay
starosta obce

Zapísala: Mgr. Ľubomíra Urbancová –
Overil:
Mgr. Peter Dubeň
Bc. Lukáš Horník
Zverejnené: 4.12.2014

