OBEC

KUNERAD

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

Zápisnica z tridsiateho siedmeho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
zastupite
obce Kunerad
Dátum a čas
as konania: 10.6.2013, 18,00 hod.
Miesto konania:
zasadač obecného úradu
zasadačka
Rokovanie vedie:
starosta obce, Daniel Zelenay
Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Zrušenie školskej knižnice v ZŠ Kunerad
4. Prenájom obecného pozemku v k. ú. Kunerad
5. Prenájom obecných miestnych komunikácii za účelom
ú
rekonštrukcie
lesnej cesty
6. Schválenie VZN 2/2013 o obmedzení prevádzkovania hazardných
hier na území obce Kunerad
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
K bodu č. 1
- P. starosta privítal prítomných, bol schválený program rokovania, komisia na overenie
zápisnice, v zložení: Beháňň Róbert, Bc. Horník Lukáš
• schválené – jednohlasne,
K bodu č. 2
013 - OZ odporúča
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené, okrem uznesenia č. 35/B/1/2013
pozvať dodávateľa na ďalšie zasadnutie OZ
K bodu č. 3
- P. Vandlíková predložila návrh na zrušenie školskej knižnice v základnej škole.
V dôvodovej správe sa uvádza, že školská knižnica ZŠ 1-4
1 roč. v Kunerade neposkytuje
knižnično-informačné
né služby v súlade so zákonom č. 183/200 Z.z. o knižniciach, o doplnení
zákona SNR č.. 27/1987/ Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona
č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej. Z dôvodu nedostatku finančných
čných prostriedkov nie je
možné dopĺňať knižný fond.
OZ schvaľuje
uje návrh na uznesenie; schvaľuje
schva uje zrušenie školskej knižnice v základnej škole
v Kunerade č. 103,
• schválené – jednohlasne
sne
K bodu č. 4
- P. Vandlíková predložila návrh na zverejnenie zámeru prenajať
prenajať majetok obce v k. ú.
Stránske (Háj). Prenájom
renájom pozemkov v k. ú. Stránske,, vo vlastníctve obce Kunerad, sa
zverejňuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov a schválenie prenájmu
nehnuteľnosti
nosti bude bodom programu zasadnutia OZ dňa
d 8.7.2013.
Zverejnenie zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce – 11.6.2013.
11.6.2013
OZ schvaľuje
uje návrh na uznesenie; schvaľuje
schva
Zámer – priamo prenajať pozemok obce
Kunerad v k. ú. Stránske,
• schválené – jednohlasne

K bodu č. 5
- P. Vandlíková predkladá návrh na zverejnenie zámeru v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenajať majetok obce žiadateľovi
Lesom SR, š. p., Nám. SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, v cene 12,00 eur za všetky pozemky. Žiadateľ rieši nájomný vzťah za účelom
rekonštrukcie protipožiarnej lesnej cesty Bystričky. Schvaľovanie prenájmu bude bodom
programu zasadnutia OZ dňa 8.7.2013.
Zverejnenie zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce – 11.6.2013.
OZ schvaľuje návrh na uznesenie; schvaľuje Zámer prenajať majetok obce žiadateľovi Lesom
SR, š. p., Nám. SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 6
- Mgr.
Urbancová predkladá návrh na schválenie VZN č. 2/2013 o obmedzení
prevádzkovania hazardných hier na území obce Kunerad. Návrh VZN č. 2/2013 bol
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce 14.5.2013. Lehota na podávanie
pripomienok k návrhu VZN bola do 29.5.2013. Pripomienky k návrhu VZN č. 2/2013 neboli
podané.
OZ schvaľuje návrh na uznesenie; schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013
o obmedzení prevádzkovania hazardných hier na území obce Kunerad,
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 7
- P. starosta predložil žiadosť Mgr. Iveta Mihálovej, skončenie pracovného pomeru
k 31.7.2013. Oznam o voľnom pracovnom mieste bol zverejnený 5.6.2013 na úradnej tabuli,
internetovej stránke obce, na školskom úrade v Žiline a v tlači. Žiadosti sa predkladajú do
30.6.2013.
- OZ ukladá starostovi obce predložiť k nahliadnutiu knihu jázd služobného motorového
vozidla za obdobie rokov 2012 a 2013 do budúceho zasadnutia OZ.
K bodu č. 8
- P. Iveta Dolníková pozvala všetkých zúčastnených na záverečné vystúpenie žiakov našej
tanečnej školy Petra Ciekera, ktoré bude 15.6.2013 o 16,00 hod. v miestnom kultúrnom dome,
zároveň požiadala o príspevok na občerstvenie pre žiakov tanečnej školy.
OZ schvaľuje príspevok vo výške 200 eur na občerstvenie na záverečnom vystúpení našich
žiakov tanečnej školy Petra Ciekera,
• schválené – jednohlasne,
- P. Iveta Dolníková predložila návrh – riešiť vlhnúce steny kaplnky miestneho cintorína,
- P. Iveta Dolníková pripomienkovala nárazovú prívalovú povrchovú vodu, počas búrky,
v oblasti Záhumnie
K bodu č. 9
- Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie ukončil.

Daniel Zelenay
starosta obce
Zapísala: Mgr. Urbancová –
Overil: Beháň Róbert
–
Bc. Horník Lukáš -

Zverejnené: 13.6.2013

