Zápisnica z tretieho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 9.2.2015, 18.00 hod.
Miesto konania:
zasadačka obecného úradu
Rokovanie vedie:
starostka obce, Mgr. Monika Kavecká
Počet všetkých poslancov obecného zastupiteľstva : 7
Počet prítomných poslancov : 6
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Odsúhlasenie vstupu do MAS Rajecká dolina
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
K bodu č. 1
- P. starostka privítala prítomných, bol schválený program zasadnutia, komisia na overenie zápisnice
v zložení: Juraj Remenec a Katarína Slyšková.
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené okrem uznesenia č. 6/2015, 15/2015 a 16/2015 - výkon
uznesení trvá.
K bodu č. 3
- P. starostka predložila návrh; vstup obce do Občianskeho združenia Miestna akčná skupina Rajecká
dolina (MAS), ktoré je zaregistrované na MV SR.
OZ schvaľuje vstup obce Kunerad do Občianskeho združenia Miestna akčná skupina Rajecká dolina.

K bodu č. 4
- P. starostka predložila sťažnosť p. Mariana Remenca - znečisťovanie pôdy hospodárskymi
zvieratami p. Chobota. OZ a starostka ukladá komisii ochrany životného prostredia zistiť
oprávnenosť sťažnosti p. Mariana Remenca. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok
(sneženie) OcÚ upovedomí sťažovateľa o predĺžení termínu konania prešetrenia sťažnosti, (podľa
potreby),
- P. starostka informovala OZ o podpísaní darovacej zmluvy. MV SR na základe žiadosti obce daruje
obci nadbytočný hnuteľný majetok štátu, motorové vozidlo značky Škoda Fabia,
- P. starostka predložila návrh na uznesenie , kde OZ ruší Dodatok č. 1 štatútu krízového štábu č.
137/2009 zo dňa 18.4.2012 a nahrádza ho novým Dodatkom č. 1 štatútu krízového štábu č. 137/2009
zo dňa 9.2.2015, OZ schvaľuje návrh na uznesenie,
• schválené - jednohlasne,
- P. Vandlíková poučila prítomných so zákonom č. 122/2012 o ochrane osobných údajov. Poslanci
vyjadrili poučenie svojim podpisom,
- OZ schvaľuje zmenu termínu zasadnutia OZ v marci, plánovaný termín 9.3.2015 schválený termín
16.3.2015,
• schválené - jednohlasne,
- P. Urbancová predložila návrh na uznesenie, schváliť náplň práce komisii OZ obce Kunerad. OZ
schvaľuje návrh na uznesenie, schvaľuje Náplň práce komisii OZ obce Kunerad,
• schválené - jednohlasne,
- Uvítanie detí do života - 1. marca 2015 o 14.30 hod. slávnostné uvítanie detí do života, ktoré sú
narodené v roku 2014. OZ schvaľuje príspevok rodičom na dieťa vo výške 50 eur + pamätnú knihu a
občerstvenie,
• schválené - jednohlasne,

- P. starostka predložila žiadosť SSE o vydanie súhlasu na rozšírenie NNK pre IBV Dolník na
pozemku miestnej komunikácie Záhumnie vo vlastníctve obce Kunerad. OZ schvaľuje p. starostke
vydať súhlasné stanovisko na rozšírenie NNK pre IBV Dolník, na pozemku miestnej komunikácie
oblasti Záhumnie,
• schválené - jednohlasne.
K bodu č. 5
- Diskusia o údržbe miestnych komunikácii,
- Diskusia o hodových slávnostiach obce.
K bodu č. 6
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným a rokovanie
ukončila.

Mgr. Monika Kavecká
starostka obce

Zapísala: Mgr. Ľubomíra Urbancová –
Overil: Juraj Remenec
Katarína Slyšková
Zverejnené: 12.2.2015

