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

Zápisnica z tridsiateho šiesteho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas
as konania: 13.5.2013, 18,00 hod.
Miesto konania:
zasadač obecného úradu
zasadačka
Rokovanie vedie:
starosta obce, Daniel Zelenay
Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Záverečný
Závereč účet
4. Schválenie VZN 1/2013 o poskytovaní dotácii
5. Návrh VZN 2/2013 o obmedzení prevádzkovania hazardných hier na
území obce Kunerad
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
K bodu č. 1
- P. starosta privítal prítomných, bol schválený program rokovania,
rokovania, komisia na overenie
zápisnice, v zložení: Mgr. Knotek Peter, Dolník Roman
• schválené – jednohlasne,
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené, okrem uznesenia č.. 35/B/1/2013 - OZ odporúča
prerokovať na ďalšom
alšom zasadnutí OZ
K bodu č. 3
Závere
účet obce Kunerad za rok 2012, viď.
ď. príloha.
príloha
- P. Vandlíkova predložila Záverečný
Hlavná kontrolórka predložila odborné stanovisko k záverečnému
čnému účtu,
úč
viď. príloha
(dôvodová správa, odborné stanovisko a návrh na uznesenie).
OZ berie na vedomie odborné stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému
čnému účtu obce Kunerad za
rok 2012.
OZ berie na vedomie rozbor rozpočtového
rozpo tového hospodárenia obce za rok 2012 a schvaľuje
záverečný účet
et obce a celoročné hospodárenie bez výhrad, ďalej schvaľuje
ľuje tvorbu rezervného
fondu zo zostatku finančných
čných operácii z roku 2012 vo výške 6118,44 eura,
• schválené – jednohlasne.
K bodu č. 4
- P. Vandlíková predložila dôvodovú správu
správ a Všeobecne záväzné nariadenie obce Kunerad č.
1/2013 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce. Návrh VZN č. 1/2013 bol zverejnený
zverejne 9.4.2013
bez pripomienok občanov.
OZ schvaľuje
uje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu
obce,
• schválené – jednohlasne.
K bodu č. 5
- OZ berie na vedomie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 o obmedzení
prevádzkovania hazardných hier na území obce Kunerad, v prílohe dôvodová správa a návrh
na uznesenie,

K bodu č. 6
- OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o predložených návrhoch na vchodové dvere
budovy materskej školy
- OZ berie na vedomie športový deň 20.7.2013; futbalové zápasy, športové akcie pre deti,
hudba, upomienkové predmety. Mgr. Knotek zistí ceny a druhy upomienkových predmetov.
K bodu č. 7
- P. Chobotová predložila návrh – vysporiadanie prístupovej komunikácie oblasti Záhumnie,
ktorá je ÚPN obce určená na stavebné účely, ale bez prístupovej komunikácie. Komunikácia
sa musí vyriešiť odkúpením pozemkov od vlastníkov pozemkov, po vzájomnej dohode
všetkých vlastníkov pozemkov. OZ odporúča opätovne prerokovať zámer zo všetkými
vlastníkmi pozemkov; termín rokovania sa určí po dohode s pani Chobotovou,
- Mgr. Kavecká požiadala starostu obce, aby predložil knihu jázd služobného motorového
vozidla. Starosta sa vyjadril, že knihu jázd predloží na budúcom zasadnutí OZ.

Daniel Zelenay
starosta obce

Zapísala: Mgr. Urbancová –
Overil: Mgr. Peter Knotek –
Roman Dolník
-

Zverejnené: 20.5.2013

