Zápisnica zo štyridsiateho tretieho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 11.11.2013, 18,00 hod.
Miesto konania:
zasadačka obecného úradu
Rokovanie vedie:
starosta obce, Daniel Zelenay
Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Prerokovanie návrhu projektovej dokumentácie nadstavby MŠ
4. Zakúpenie staršieho auta na rozvoz obedov
5. Návrh rozpočtu na rok 2014 – 2016
6. Poskytnutie finanč. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na
september – december 2013
7. Poskytnutie finančných prostriedkov na CVČ na september –
december 2013
8. Oznámenie o dotácii z MF SR na III. Q na originálne kompetencie
- zvýšenie platov o 5 %
9. Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové
náklady na dieťa MŠ, žiaka školského klubu detí a školskej jedálne
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kunerad
10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
K bodu č. 1
- P. starosta privítal prítomných
• schválené – jednohlasne.
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené okrem uz. č. 41/D/1/2013 a uz. 42/D/1/2013
K bodu č. 3
- Ing. Remenec predložil návrh projektovej dokumentácie na nadstavbu budovy MŠ. Návrh
rieši herňu, lôžkovú časť, jedáleň, kuchynku, šatňu, sklad hračiek, kanceláriu, sociálne
zariadenia a schodište pre 15 detí. OZ berie na vedomie predložený návrh projektovej
dokumentácie nadstavby MŠ a odporúča doplniť projekt o úpravu priestorov ŠJ. OZ
schvaľuje nadstavbu budovy materskej školy a odporúča rokovať o nadstavbe budovy po
konečnej úprave projektovej dokumentácie na mimoriadnom zasadnutí OZ,
• schválené – jednohlasne.
K bodu č. 4
- Na základe požiadavky od starobných dôchodcov o dovážanie stravy, p. starosta predložil
požiadavku na zakúpenie auta na rozvoz stravy. OZ schvaľuje na základe požiadavky od
občanov rozvoz stravy,
• schválené – jednohlasne,
OZ rokovalo o spôsobe rozvozu stravy; možnosti: rozvoz v služobnom vozidle KIA alebo
zakúpenie staršieho auta. OZ odporúča rokovať o nákupe staršieho auta po zistení prieskumu
trhu, na mimoriadnom OZ.
K bodu č. 5
- P. Vandlíková predložila Návrh rozpočtu obce Kunerad na rok 2014 – 2016, viď. dôvodová
správa. OZ berie na vedomie Návrh rozpočtu obce Kunerad na rok 2014 – 2016, ktorého
súčasťou sú aj údaje o skutočnom plnení rozpočtu za rok 2011 a 2012.

K bodu č. 6
- P. Vandlíková predložila návrh na poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí od septembra do decembra 2013, viď. dôvodová správa. OZ schvaľuje návrh
na uznesenie, poskytnutie finančných prostriedkov na deti do dovŕšenia 15 rokov veku
s trvalým pobytom na území obce Kunerad na záujmové vzdelávanie detí od septembra do
decembra 2013 a na obdobie od januára do júna 2014 vo výške 3 eura/1 mesiac/1 dieťa,
• schválené – jednohlasne.
K bodu č. 7
- P. Vandlíková predložila návrh na poskytnutie finančných prostriedkov na CVČ od
septembra do decembra 2013, viď. dôvodová správa. OZ schvaľuje návrh na uznesenie,
poskytnutie finančných prostriedkov na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom
na území obce Kunerad na CVČ od septembra do decembra 2013 a na obdobie od januára do
júna 2014 vo výške 3 eura/ 1 mesiac/ 1 dieťa,
• schválené - jednohlasne.
K bodu č. 8
- P. Vandlíková informovala o dotácii z MF SR na III. Q na originálne kompetencie –
zvýšenie platov o 5 %. OZ berie na vedomie informáciu o dotácii z MF SR na III. Q na
originálne kompetencie.
K bodu č. 9
- P. Vandlíková predkladá Návrh VZN č. 3/2013 o určení výšky dotácie na mzdové
a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí a školskej
jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kunerad, viď. dôvodová správa. OZ berie na
vedomie Návrh VZN č. 3/2013 o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na
dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Kunerad.
K bodu č. 10
- P. Urbancová predkladá Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, viď. dôvodová správa.
OZ berie na vedomie Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
K bodu č. 11
- P. Urbancová predkladá návrh na Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2012 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, viď. dôvodová správa. OZ berie na vedomie návrh
Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi,
- p. Vandlíková predkladá návrh VZN č. 4/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v Kunerade, ktorej zriaďovateľom je obec
Kunerad, viď. dôvodová správa. OZ berie na vedomie návrh VZN č. 4/2013 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v Kunerade,
ktorej zriaďovateľom je obec Kunerad,
- OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o zameraní pozemku, parcely č. 625 E-KN, k.
ú. Kunerad vo vlastníctve p. Bergerovej. Parcela zasahuje do miestnej komunikácie č. 1199/2
(okolo S. Škorvánka). Vlastník žiada uviesť miestnu komunikáciu č. 1199/2 KN, k. ú.
Kunerad do právneho stavu, odstrániť štrk z pozemku,
- Starosta obce informoval o žiadosti p. Prieložnej, vymývanie brehu rieky pri RD č. 58 a 57.
OZ odporúča preveriť žiadosť stavebnej komisii,
- Starosta obce informoval o žiadosti p. Vereša, ktorá je adresovaná stavebnej komisii, kde
žiada, aby mu bola predložená kúpna zmluva alebo darovacia zmluva k nahliadnutiu, na
základe ktorej nadobudol vlastnícke práva súčasný vlastník domu č. 65, pre overenie
podpisov rodičov, bývalých vlastníkov. OZ odporúča stavebnej komisii vypracovať
vyjadrenie. Stavebná komisia nerieši majetkoprávne vzťahy a obec neeviduje kúpne ani
darovacie zmluvy. Všetky právne listiny, na základe ktorých bol vykonaný zápis vlastníckych

práv nehnuteľností na list vlastníctva eviduje príslušný úrad, ktorý zápis vykonal, t.j. Správa
katastra Žilina,
- Starosta obce predkladá žiadosť Ing. Horníka, ktorý žiada prenájom cestných panelov na
vytvorenie prístupovej komunikácie ku stavenisku rodinného domu. Panely budú
prepravované na náklady žiadateľa a dočasne umiestnené na pozemku vo vlastníctve
žiadateľa. OZ schvaľuje Ing. Horníkovi bezplatný prenájom cestných panelov na obdobie
výstavby rodinného domu,
• schválené – jednohlasne,
- P. kontrolórka informovala o náleze pochybenia pri kontrole zmluvy verejného obstarávania
z roku 2012. V zmluve o dielo a v stavebnom denníku sú uvedené zlé dátumy. OZ berie na
vedomie informáciu o náleze pochybenia v zmluve o dielo a v stavebnom denníku
- Mgr. Dubeň predkladá návrh na zavedenie kamerového systému, monitorovať prístupové
komunikácie. V obci a v chatovej oblasti sú evidované opakované krádeže. OZ konštatuje, že
je potrebné zapojiť sa do výzvy Rady vlády SR, požiadať o dotáciu na zavedenie kamerového
systému v obci,
- Starosta obce predkladá sťažnosť p. Padyšáka o vyriešenie rušenia nočného pokoja hydinou
Ing. Dolníka. OZ odporúča riešiť sťažnosť komisii ochrany verejného poriadku.
K bodu č. 12
OZ diskutovalo o Mikuláši – Mikuláš pôjde po obci; rozsvietenie stromčeka; diskotéka pre
deti, v sobotu 7.12.2013.
K bodu č. 13
- Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie ukončil.

Daniel Zelenay
starosta obce

Zapísala: Mgr. Urbancová Ľubomíra –
Overil: Mgr. Knotek Peter
–
Dolník Roman
Zverejnené: 18.11.2013

