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Kunerad č. 60, 013 13 Rajecké Teplice
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Zápisnica z tridsiateho štvrtého riadneho zasadnutia
zasadn
Obecného zastupiteľstva
zastupite
obce Kunerad
Dátum a čas konania: 8.4.2013,
.2013, 18,00 hod.
Miesto konania:
zasadač obecného úradu
zasadačka
Rokovanie vedie:
starosta obce, Daniel Zelenay
Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. II. zmena
mena rozpočtu
rozpo
4. Návrh VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácii
5. Nájomná zmluva – obec Stránske
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
K bodu č. 1
- P. starosta privítal prítomných, bol schválený program rokovania, komisia na overenie
zápisnice, v zložení: Mgr. Kavecká
avecká a Mgr. Dubeň
• schválené – jednohlasne,
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené
- Starosta prečítal
ítal predloženú zápisnicu RŠ pri ZŠ Kunerad, zo dňa
dňa 22.1.2013. OZ berie na
vedomie zápisnicu RŠ pri ZŠ Kunerad, odporúča starostovi - prieskum trhu na vchodové
dvere do budovy ZŠ a budovy MŠ. Starosta informoval OZ o zámere zateplenia vstupnej
haly, vchodu MŠ
K bodu č. 3
- P. Vandlíková
ková predložila návrh na II. zmenu rozpočtu,
rozpo tu, úprava príjmov a výdavkov, viď.
dôvodová správa.
OZ schvaľuje
uje II. zmenu rozpočtu,
rozpoč viď. príloha
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 4
- OZ berie na vedomie predložený návrh VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu
obce, predkladateľ p. Vandlíková. V prílohe dôvodová správa
K bodu č. 5
- OZ odporúča starostovi obce prerokovať
prerokova s právnikom návrh nájomnej zmluvy, ktorú
predložila obec Stránske na areál futbalového ihriska,
ihriska s účasťou
ou OZ, kde sa dohodnú zmluvné
podmienky nájmu areálu futbalového ihriska a súčasne
asne aj zmluvné podmienky nájmu budovy
šatní, ktoráá je vo vlastníctve obce Kunerad
K bodu č. 6
- Starosta predložil žiadosťť p. Lednického na výrub kríkov. OZ odporúča
odporúča komisii životného
prostredia vykonať obhliadku skutkového stavu uvedených pozemkov v žiadosti,
- Starosta
tarosta informoval prítomných o nefunkčnosti nákladnej Avie,
vie, ktorá je v majetku obce.
Celková údržba by bola nákladná, nerentabilná, vozidlo vhodné na zošrotovanie. OZ

odporúča starostovi vyradiť nákladnú Aviu z majetku obce a z evidencie na dopravnom
inšpektoráte PZ,
• za návrh – všetci poslanci,
- Starosta predložil návrh na zvýšenie odmeny správcovi viacúčelového ihriska. Dôvodom je
zodpovednosť, pohotovosť, kvalitne vykonávaná práca. Po diskusii o návrhu OZ schvaľuje
odmenu správcovi viacúčelového ihriska vo výške 110 eur s účinnosťou od 1.4.2013,
• schválené – jednohlasne,
K bodu č. 7
- Mgr. Monika Kavecká, osoba určená petičným výborom na styk s orgánom verejnej správy,
s obcou Kunerad predložila petíciu za neprevádzkovanie hazardných hier na území obce
Kunerad. Petícia sa skladá zo 17 petičných hárkov a pod petíciu sa podpísalo 446 obyvateľov
obce Kunerad. OZ berie na vedomie petíciu za neprevádzkovanie hazardných hier na území
obce Kunerad, ktorá bude podkladom vydania VZN v súlade s § 10 ods. 6 zákona č. 171/2005
Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
K bodu č. 8
- Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie ukončil.

Daniel Zelenay
starosta obce

Zapísala: Mgr. Urbancová –
Overil: Mgr. Kavecká
–
Mgr. Dubeň
-

Zverejnené: 11.4.2013

