OBEC

KUNERAD

Kunerad č. 60, 013 13 Rajecké Teplice
IČO: 00648892; DIČ: 2020638994

Zápisnica z tridsiateho piateho mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
zastupite
obce Kunerad
Dátum a čas
as konania: 23.4.2013, 18,00 hod.
Miesto konania:
zasadač obecného úradu
zasadačka
Rokovanie vedie:
starosta obce, Daniel Zelenay
Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Oprava chodníka - ZŠ
3. Zámer činnosti
č
EIA
4. III. zmena
zmen rozpočtu
5. Deňň matiek
6. Záver
K bodu č. 1
- P. starosta privítal prítomných, bol schválený program rokovania, komisia na overenie
zápisnice, v zložení: Zdenko Čako,
Č
Bc. Lukáš Horník
• schválené – jednohlasne,
K bodu č. 2
- P. starosta informoval o poškodenom chodníku, ktorý je okolo budovy ZŠ; starosta
s
predložil tri návrhy na opravu chodníka. OZ súhlasí s opravou chodníka, ktorý bude
zhotovený zo zámkovej dlažby,
• schválené – jednohlasne,
K bodu č. 3
- P. starosta predložil faktúru za práce na Zámere činnosti podľaa zákona NR SR č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre
investičný
ný zámer ,,Protipovodňové
,,Protipovodň
opatrenia na vodnom toku v obci Kunerad“, celkom 2400
eur.
OZ odporúča OcÚ odložiťť úhradu faktúry do budúceho zastupiteľstva
zastupite
s prizvaním
prizvan zhotoviteľa
diela,
K bodu č. 4
- P. Vandlíková predložila návrh na III. zmenu rozpočtu,
rozpo
viď. príloha.
OZ schvaľuje III. zmenu rozpočtu
rozpoč obce Kunerad na rok 2013 rozpočtovým
čtovým opatrením č. 3,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 5
- OZ schvaľuje oslavu dňa matiek dňa 12.5.2013 o 14,30 hod. – vystúpenie deti zo ZŠ a MŠ,
matkám koláče,
e, nealko, kvet, víno,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 6
- Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta poďakoval
po akoval prítomným za účasť
ú
a rokovanie ukončil.
Zapísala: Mgr. Urbancová –
Overil: Zdenko Čako
–
Bc. Lukáš Horník -

Zverejnené: 29.4.2013

Daniel Zelenay
starosta obce

