Zápisnica zo štyridsiateho druhého riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 14.10.2013, 18,00 hod.
Miesto konania:
zasadačka obecného úradu
Rokovanie vedie:
starosta obce, Daniel Zelenay
Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Vyhodnocovacia správa MŠ
4. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácii
5. Schválenie poskytovania finančných prostriedkov na krúžky
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
K bodu č. 1
- P. starosta privítal prítomných, bola schválená zmena programu rokovania, ako bod č. 3 bol
schválený bod: Žiadosť Rady MŠ, body 3 až 8 sa označujú ako body 4 až 9 a komisia na
overenie zápisnice, v zložení: Mgr. Peter Dubeň a Róbert Beháň
• schválené – jednohlasne.
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené okrem uz. č. 41/D/1/2013.
K bodu č. 3
- Riaditeľka MŠ predložila na základe uznesenia Rady školy pri MŠ Kunerad zo dňa
9.10.2013 žiadosť o rozšírenie kapacity tried MŠ z dôvodu vyššieho záujmu rodičov
o umiestnenie detí v MŠ. Návrh – zriadiť triedu aspoň pre 10 – 15 detí nad kotolňou a ŠJ
budovy MŠ. Zároveň žiadajú oplotenie areálu školského dvora, starý plot je v dezolátnom
stave; opraviť oplotenie pred budovou MŠ (nevyhovuje požiadavkám bezpečností detí);
vybudovanie bezbariérového vchodu pred vstupnou bránou MŠ; pristaviť sklad náradia, na
odkladanie záhradného náradia, vo výklenku pred kotolňou; riešiť parkovanie aut pred MŠ,
najmä v čase príchodu a odchodu detí; upraviť pracovnú dobu vedúcej školskej jedálne počas
vyberania stravného; vyriešiť vchod do budovy MŠ – zmena otvárania dverí a dlažbu do
vstupnej chodby, rokovanie o žiadosti v diskusii.
K bodu č. 4
- Mgr. Kavecká predniesla OZ Vyhodnocovaciu správu za školský rok 2012/2013 MŠ v
Kunerade, viď. dôvodová správa. OZ zhodnotilo, že Vyhodnocovacia správa za školský rok
2012/2013 je vypracovaná v súlade s vyhláškou 9/2006 MŠ SR o štruktúre a obsahu správ
o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
a Metodického usmernenia č. 10/2006-R z 25.5.2006 k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z., OZ
schvaľuje návrh na uznesenie č. 42/C/1/2013, schvaľuje Vyhodnocovaciu správu za školský
rok 2012/2013 MŠ Kunerad,
• schválené – jednohlasne.
K bodu č. 5
- P. Vandlíková predložila dôvodovú správu Dodatku č. 1 k VZN 1/2013 o poskytovaní
dotácii z rozpočtu obce, viď. dôvodová správa. OZ schvaľuje návrh na uznesenie č.
42/C/2/2013, schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN 1/2013 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce,
• schválené – jednohlasne.
K bodu č. 6
Na základe predloženej žiadosti od Dagmar Zádorovej, kde žiada o poskytnutie finančných
prostriedkov na čiastočné vykrytie nákladov na tanečné krúžky prevádzkované v obci
Kunerad od septembra do decembra 2013, viď. dôvodová správa. OZ schvaľuje návrh na
uznesenie č. 42/C/3/2013, schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na deti do dovŕšenia

15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Kunerad na tanečné krúžky, ktoré sú
zriadené v obci Kunerad od septembra do decembra 2013 vo výške 5 Eur/1 mesiac/1 dieťa,
• schválené – jednohlasne.
K bodu č. 7
- P. Vandlíková predložila návrh na V. Zmenu rozpočtu obce Kunerad na rok 2013
rozpočtovým opatrením č. 5, viď. dôvodová správa. OZ schvaľuje návrh na uznesenie č.
42/C/4/2013, schvaľuje V. Zmenu rozpočtu obce Kunerad na rok 2013 rozpočtovým
opatrením č. 5,
• schválené – jednohlasne,
- OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o oprave mosta pri s. č. 10, na zámer sa robil
prieskum trhu, prihlásila sa jedna firma,
- OZ berie na vedomie posedenie s najstaršími v nedeľu 20.10.2013. Príprava akcie v sobotu
o 19,00 hod., pokračovanie v nedeľu,
- Starosta obce informoval o komunikácii s predsedom TJ Stránske pred plánovaným
podpisom nájomnej zmluvy medzi obcou Stránske a obcou Kunerad, ktorá rieši nájom
futbalového ihriska a budovy šatní TJ Kunerad,
- Pri kontrole nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Kunerad, evidované na LV č. 471 sa zistilo,
že parcela č. 666/4 – 124 m2 ostatnej plochy je zastavaná oplotením pri parcele č. 666/3 – 175
m2 záhrady vo vlastníctve Remencovej Márie, bytom Kunerad č. 34 v podiele ½ a Remenca
Ľudovíta, bytom Kunerad č. 34 v podiele ½. OZ odporúča starostovi obce písomne žiadať od
p. Remenca doručenie dokladov, ktoré preukazujú vlastnícke alebo iné práva, ktoré ho
oprávňujú k užívaniu parcely č. 666/4 – 124 m2 ostatnej plochy.
K bodu č. 8
- Diskusia k predloženej žiadosti Rady školy pri MŠ:
- oplotenie areálu MŠ, bezbariérový prístup do MŠ a sklad na odkladanie záhradného nábytku
sa bude realizovať v roku 2014;
- na vyriešenie parkovania pred MŠ Mgr. Dubeň odporúča požiadať o spoluprácu dopravného
inžiniera PZ SR;
- starosta obce po dohovore s vedúcou ŠJ upraví pracovnú dobu vedúcej ŠJ v dni výberu
stravy od 7,30 do 16,00 hodiny;
- o nadstavbe budovy MŠ sa bude rokovať na mimoriadnom zasadnutí OZ po zistení možností
realizácie projektu, starosta obce požiada o stanovisko projektanta.
K bodu č.9
- Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie ukončil.

Daniel Zelenay
starosta obce

Zapísala: Mgr. Urbancová Ľubomíra –
Overil: Mgr. Dubeň Peter
–
Beháň Róbert
Zverejnené: 21.10.2013

