Zápisnica zo štyridsiateho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 26.8.2013, 18,00 hod.
Miesto konania:
zasadačka obecného úradu
Rokovanie vedie:
starosta obce, Daniel Zelenay
Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Hody
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
K bodu č. 1
- P. starosta privítal prítomných, bol schválený program rokovania, komisia na overenie
zápisnice, v zložení: Mgr. Kavecká Monika, Mgr. Dubeň Peter
• schválené – jednohlasne.
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené
K bodu č. 3
- OZ schvaľuje program na Hody 13.9. – 15.9.2013:
- 13.9.2013 – Hodová diskotéka od 17,0 hod., hrá DJ Orech,
- 14.9.2013 - o 14,00 hod. vystúpenie ľudovej hudby z Ďurčiny, o 16,00 hod. vystúpenie
hudobnej skupiny Helenine oči, o 19,00 hod. Hodová zábava, hrá hudobná skupina Pollux,
- 15.9.2013 – Hodová sv. omša o 11,00 hod., po sv. omši občerstvenie pre občanov (koláče
a víno). O 12,30 hod. slávnostný obed, kde budú pozvaní kňazi, občania, ktorí sa starajú
o kostol, , zamestnanci obce, poslanci OZ, predseda TJ Partizán Kunerad, predseda OHZ,
• schválené – jednohlasne.
K bodu č. 4
- Mgr. Kavecká, predsedníčka p.s. komposesorát Domčica Kunerad požiadala OZ o prenájom
priestorov knižnice pre pozemkové spoločenstvo komposesorát Domčica Kunerad, ponúkajú
poplatok 150 eur/rok.
OZ schvaľuje nájom priestorov knižnice pre pozemkové spoločenstvo komposesorát Domčica
Kunerad za nájomné 150 eur/rok,
• schválené – jednohlasne,
- Bc. Horník predložil žiadosť predsedu TJ Partizán Kunerad o navýšenie dotácie na podporu
futbalového klubu TJ Partizán Kunerad vo výške 700 eur, zvýšené náklady na registračné
karty a nové futbalové družstvo žiakov.
OZ schvaľuje navýšenie dotácie na rok 2013 pre TJ Partizán Kunerad vo výške 700 eur,
• schválené – jednohlasne.
K bodu č. 5
- Starosta obce informoval o postupe prác pri výmene dverí v materskej škole a základnej
škole
K bodu č. 6
- Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie ukončil.
Daniel Zelenay
starosta obce
Zapísala: Mgr. Urbancová Ľubomíra –
Overil: Mgr. Kavecká Monika
–
Mgr. Peter Dubeň
Zverejnené: 2.9.2013

