Zápisnica zo štyridsiateho piateho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 9.12.2013, 18,00 hod.
Miesto konania:
zasadačka obecného úradu
Rokovanie vedie:
starosta obce, Daniel Zelenay
Program zasadnutia: 1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola uznesení
Vyúčtovanie dotácie TJ Partizán Kunerad za rok 2013
Rozpočet na rok 2014 - 2016
Schválenie VZN č. 3/2013 o určení výšky dotácie na mzdové
a prevádzkové náklady na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a ŠJ
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kunerad
6. Schválenie VZN č. 4/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v Kunerade, ktorej
zriaďovateľom je obec
7. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
8. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

K bodu č. 1
- P. starosta privítal prítomných, bol schválený program, komisia na overenie zápisnice
v zložení: Mgr. Peter Knotek a Zdenko Čako
• 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
- preverenie vymývania toku rieky (podnet od p. Prieložnej) – stavebná komisia vykonala
obhliadku, odporúča OZ spevniť breh rieky pri s. č. 58, ktorý je značne podmývaný v dĺžke
asi 20 m. Breh tvorí časť miestnej komunikácie, kde má obec zabudované inžinierske siete.
K bodu č. 3
- Bc. Horník predkladá vyúčtovanie dotácie TJ Partizán Kunerad za rok 2013, viď. príloha.
OZ berie na vedomie vyúčtovanie dotácie TJ Partizán Kunerad za rok 2013.
K bodu č. 4
- Hlavná kontrolórka predkladá odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Kunerad
k návrhu rozpočtu na rok 2014, viď. príloha. OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky obce Kunerad k návrhu rozpočtu na rok 2014.
P. Vandlíková predkladá návrh na schválenie rozpočtu na rok 2014, viď. dôvodová správa.
OZ schvaľuje návrh na uznesenie, schvaľuje programový rozpočet na rok 2014 a berie na
vedomie programový rozpočet na rok 2015 – 2016,
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 5
- P. Vandlíková predkladá VZN č. 3/2013 o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové
náklady na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kunerad. Návrh
VZN č. 3/2013 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce; občania
nepripomienkovali návrh VZN č. 3/2013. OZ schvaľuje návrh na uznesenie, schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové
náklady na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kunerad,
• schválené – jednohlasne

K bodu č. 6
- P. Vandlíková predkladá VZN č. 4/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v ZŠ , ktorej zriaďovateľom je obec Kunerad. Návrh VZN č.
4/2013 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce; občania
nepripomienkovali návrh VZN č. 4/2013. OZ schvaľuje návrh na uznesenie, schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Kunerad,
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 7
- P. Urbancová predkladá Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, viď. dôvodová správa. Návrh
Dodatku č. 1 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce 12.11.2013;
občania nepripomienkovali návrh Dodatku č. 1. OZ schvaľuje návrh na uznesenie, schvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 8
- P. Urbancová predkladá Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi, viď. dôvodová správa. Návrh Dodatku č. 1 bol zverejnený
na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce 12.11.2013; občania nepripomienkovali
návrh Dodatku č. 1. OZ schvaľuje návrh na uznesenie, schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 7/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi,
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 9
- P. Vandlíková predkladá žiadosť o finančné prostriedky na podporu krúžkovej činnosti
v obci, viď. dôvodová správa. OZ schvaľuje návrh na uznesenie, 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 januára do júna 2014
vo výške 5 eur/1 mesiac/1 dieťa,
• schválené – jednohlasne,
- P. Vandlíková predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie pre TJ Partizán Kunerad na rok
2014, viď. príloha. OZ schvaľuje návrh na uznesenie, schvaľuje poskytnutie dotácie pre TJ
Partizán Kunerad na rok 2014 vo výške 1600 eur,
• schválené – jednohlasne,
- P. Urbancová predkladá sťažnosť p. Sadeckej, vytekanie odpadových vôd z kanalizačne rúry
umiestnenej na parcele č. 482/12 C-KN, k. ú. Kunerad. OZ odporúča preveriť sťažnosť
komisii životného prostredia a stavebnej komisii,
- P. starosta informoval o postupe prác na Dodatku č. 1 ÚPN obce Kunerad, ktorý je
v záverečnej fáze,
- OZ odporúča starostovi doplniť Rastislavovi Dolníkovi do náplne práce rozvoz stravy
a OcÚ oboznámiť občanov s možnosťou stravovania s rozvozom stravy, s uvedením výšky
stravného a s dátumom začiatku rozvozu od 8.1.2014. Rozvoz zdarma, po kalkulácii sa
prehodnotia náklady.
K bodu č. 10
- Diskusia o rozvoze stravy
K bodu č. 11
- Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta poďakoval všetkým prítomným
a rokovanie ukončil
Zapísala: Mgr. Urbancová Ľubomíra

–

Overil:

–
-

Mgr. Knotek Peter
Čako Zdenko
Zverejnené: 11.12.2013

Daniel Zelenay
starosta obce

