Zápisnica z tridsiateho deviateho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 8.7.2013, 18,00 hod.
Miesto konania:
zasadačka obecného úradu
Rokovanie vedie:
starosta obce, Daniel Zelenay
Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Vyhodnotenie cenových ponúk
4. Prenájom obecného pozemku v k. ú. Stránske
5. Prenájom obecných miestnych komunikácii za účelom rekonštrukcie
lesnej cesty
6. Kúpa pozemku
7. Správa audítora
8. Monitorovacia správa za I. polrok 2013
9. Športový deň
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
K bodu č. 1
- P. starosta privítal prítomných, bol schválený program rokovania, komisia na overenie
zápisnice, v zložení: Zdenko Čáko a Mgr. Peter Knotek
• schválené – jednohlasne.
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené, okrem uznesenia č. 35/B/1/2013 – na základe
pozvania na OZ p. Badík vysvetlil výšku faktúry č. 2/2013 vo výške 2400 eur za práce na
Zámere činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre investičný zámer ,,Protipovodňové
opatrenia na vodnom toku v obci Kunerad. Po dohode p. Badík vystaví dobropis na zrušenie
uvedenej faktúry, vystaví novú faktúru vo výške 2000 eur.
OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu na úhradu faktúry za práce na Zámere činnosti
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pre investičný zámer ,,Protipovodňové opatrenia na vodnom
toku v obci Kunerad vo výške 2000 eur
• schválené – jednohlasne.
K bodu č. 3
- P. Vandlíková predložila cenové ponuky OZ na vyhodnotenie. OZ vyhodnotilo cenové
ponuky, zápisnica z vyhodnotenia viď. príloha.
OZ berie na vedomie vyhodnotenie cenových ponúk na prenájom pozemkov v k. ú. Stránske.
K bodu č. 4
- OZ schvaľuje návrh na uznesenie 39/C/1/2013, prenajať pozemky obce Kunerad
v katastrálnom území Stránske,
• schválené – jednohlasne,
- Na základe vyhodnotenia cenových ponúk OZ schvaľuje návrh na uznesenie 39/C/2/2013,
uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov obce Kunerad v katastrálnom území
Stránske so záujemcom Radoslavom Vandlíkom, ml.
• schválené – jednohlasne,

K bodu č. 5

- OZ schvaľuje návrh na uznesenie č. 39/C/3/2013, prenajať pozemky obce Kunerad
žiadateľovi Lesom SR, š. p., Nám. SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
• schválené – jednohlasne,
OZ schvaľuje návrh na uznesenie 39/C/4/2013, uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica
v cene 12,00 eur za rok, za všetky predmetné pozemky,
• schválené – jednohlasne.
K bodu č. 6
- OZ schvaľuje Návrh na uznesenie č. 39/C/5/2013, kúpu pozemku pod miestnu komunikáciu
o výmere celkom 656 m2 za sumu vo výške 1 euro od každého vlastníka. Pozemky pod
plánovanú miestnu komunikáciu sú vytvorené geometrickým plánom č. 43432611-50/2013,
ktorý vyhotovila firma Ing. Radomír Blažek – Geodetic zo dňa 9.6.2013, overeným Správou
katastra Žilina dňa 19.6.2013, pod č. 934/2013, parcely registra C-KN č. 763/41 o výmere 67
m2, č. 763/44 o výmere 49 m2, č. 763/45 o výmere 49 m2, č. 763/46 o výmere 122 m2, č.
763/47 o výmere 213 m2, č. 763/40 o výmere 50 m2 a č. 763/18 o výmere 106 m2,
• schválené – jednohlasne,
OZ odporúča starostovi obce dohodnúť s predávajúcimi refundáciu faktúry za vyhotovenie
geometrického plánu č. 43432611-50/2013 zo dňa 9.6.2013.
K bodu č. 7
- OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2012 + dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou, ktorú predložila p. Vandlíková.
K bodu č. 8
- OZ berie na vedomie monitorovaciu správu k 30.6.2013, ktorú predložila p. Vandlíková,
viď. príloha
K bodu č. 9
- OZ berie na vedomie športový deň. P. starosta predniesol program na športový deň, je
potrebná spolupráca s TJ Partizán Kunerad a Kunou ,,B“ Kunerad.
K bodu č. 10
- P. starosta predložil žiadosť Ing. Horníka, viď. príloha, o stanovisko na vyčlenenie
a zameranie prístupovej komunikácie k parcele č. 483/10 a 483/11 C-KN, k. ú. Kunerad
z parcely č. 459/13 C-KN, k. ú. Kunerad vo vlastníctve obce. Zámerom žiadateľa je
vybudovanie rodinného domu na parcele č. 483/10 a 483/11, kde v súčasnosti nie je právne
vysporiadaná prístupová komunikácia.
OZ schvaľuje vydať kladné stanovisko na vyčlenenie a zameranie prístupovej komunikácie
na parcele č. 459/13, ktorá je vo vlastníctve obce Kunerad,
• schválené – jednohlasne,
OZ navrhuje osobné stretnutie so žiadateľom, Ing. Horníkom na presnejšie vyčlenenie
miestnej komunikácie,
- OZ berie na vedomie správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Kunerad za I. polrok 2013, ktorú predložila hlavná kontrolórka. V prílohe Dôvodová správa
a správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kunerad za I. polrok 2013,
- Mgr. Kavecká predložila návrh na prenájom budovy OHZ, pre p. s. Komposesorát Domčica
Kunerad. OZ berie na vedomie návrh Mgr. Kaveckej, rokovanie o návrhu, príp. ďalších
návrhoch odkladá na ďalšie zasadnutie OZ.
Daniel Zelenay
starosta obce
Zapísala: Jozefa Vandlíková –
Overil: Zdenko Čako
–
Mgr. Peter Knotek Zverejnené: 15.7.2013

