Zápisnica z päťdesiateho druhého riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 9.6.2014, 18,00 hod.
Miesto konania:
zasadačka obecného úradu
Rokovanie vedie:
starosta obce, Daniel Zelenay
Program zasadnutia: 1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola uznesení
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
- P. starosta privítal prítomných, bol schválený program, komisia na overenie zápisnice v zložení:
Mgr. Monika Kavecká a Zdenko Čako,
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené okrem uz. č. 41/D/1/2013
K bodu č. 3
- Starosta obce informoval prítomných o výberovom konaní nadstavby MŠ. Vybraný účastník odstúpil
od zmluvy, postúpil tretí v poradí, ktorý akceptoval podmienky výberového konania, bola podpísaná
zmluva o dielo a odovzdané stavenisko
- Športový deň – športový deň bol schválený OZ na deň 12.7.2014.
Organizačné zabezpečenie: - rozhodcov na futbalové zápasy (turnaj ulíc) zabezpečí p. Veselovský;
zamestnanci obce pomôžu pri obsluhe a hrách pre deti – zabezpečí starosta; požiadať o spoluprácu
mládež a rodičov MŠ a ZŠ - starosta; organizátorom budú poskytnuté tričká so znakom obce. Tričká
ako cenu pre deti v tomto roku nezabezpečovať.
Do programu pre divákov sa cez prestávku zabezpečia jazdecké kone, kone s kočom a ukážky DHZ
obce – zabezpečí starosta.
Občerstvenie: - zabezpečiť nealko. nápoje, pivo, sladkosti – tovar objedná Roman Dolník, dovoz
starosta, nanuky a mrazené sladkosti zabezpečí Mgr. Kavecká. Na opekanie špekáčiky, klobásu,
pripraviť 2 kotly gulášu, o pomoc požiadať Kunu ,,B“ – starosta.
Hry pre deti – materiálne vybavenie na súťaže zabezpečiť z MŠ a ZŠ, ceny pre deti v hodnote ako v
roku 2013. Slnečníky zabezpečí starosta, o hudobný doprovod sa postará DJ Orech, začiatok akcie
o 10,00 hod. OcÚ oznámi športovú akciu OO PZ Rajec.
K bodu č. 4
- Hody – kapelu na hodovú zábavu – starosta. O priebehu Hodov sa bude rokovať na ďalšom OZ.
K bodu č. 5
- Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným a rokovanie ukončil.

Daniel Zelenay
starosta obce
Zapísala: Mgr. Ľubomíra Urbancová
Overil:
Mgr. Kavecká Monika
Čako Zdenko
Zverejnené: 16.6.2014
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