Zápisnica zo štvrtého riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 16.3.2015, 18.00 hod.
Miesto konania:
zasadačka obecného úradu
Rokovanie vedie:
starostka obce, Mgr. Monika Kavecká
Počet všetkých poslancov obecného zastupiteľstva : 7
Počet prítomných poslancov : 7
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Odpredaj hnuteľného majetku - vlek
4. Návrh záverečného účtu
5. Zmena rozpočtu
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
K bodu č. 1
- P. starostka privítala prítomných, bol schválený program zasadnutia, komisia na overenie
zápisnice v zložení: Škorvánek Peter a Mgr. Dubeň Peter.
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené okrem uznesenia č. 16/2015 - výkon uznesenia trvá.
K bodu č. 3
- P. Vandlíková predložila návrh a dôvodovú správu na vyradenie hnuteľného majetku obce – vlek,
ktorý bol OZ, uznesením č. 15/2015 zrušený.
OZ schvaľuje návrh na uznesenie, schvaľuje vyradenie hnuteľného majetku – Vlek, schvaľuje
ponuku na predaj prebytočného hnuteľného majetku – Vlek,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 4
- P. Vandlíková predložila rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014 a návrh a dôvodovú
správu Záverečného účtu za rok 2014.
OZ berie na vedomie: - Rozbor rozpočtového hospodárenia obce Kunerad za rok 2014,
- Návrh záverečného účtu obce Kunerad za rok 2014.
K bodu č. 5
P. Vandlíková predložila na základe zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR za rok
2014 dôvodovú správu na schválenie realizácie kamerového systému v obci Kunrad. OZ schvaľuje
realizáciu kamerového systému v obci Kunerad
• schválené – jednohlasne,
P. Vandlíková predložila dôvodovú správu na použitie rezervného fondu na spolufinancovanie
kamerového systému. OZ schvaľuje použitie rezervného fondu na spolufinancovanie kamerového
systému vo výške 3094,40 eura
• schválené – jednohlasne,
- P. Vandlíková predložila návrh na zmenu rozpočtu a dôvodovú správu. OZ berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 1/obce Kunerad na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú z 436097,27 eura na 447865,53 eura, zvýšenie o sumu 11768,26 eura
2. Bežné výdavky sa zvyšujú z 402627,00 eura na 429713,25 eura, zvýšenie o sumu 27086,25 eura
3. Kapitálové príjmy sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy
4. Kapitálové výdavky sa zvyšujú zo sumy 3570,00 eura na 12570,00 eura, zvýšenie o sumu
9000,00 eura
5. Finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 0 eur na 24957,99 eura, zvýšenie o sumu 24957,99

eura
6. Finančné operácie – výdavkové sa nemenia zo sumy 26384,00 eura.
- OZ schvaľuje návrh na uznesenie, schvaľuje II. Zmenu rozpočtu/obce Kunerad na rok 2015/ takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú z 447865,53 eura na 449066,78 eura, zvýšenie o sumu 1201,25 eura
2. Bežné výdavky sa zvyšujú z 429713,25 eura na 436123,25 eura, zvýšenie o sumu 6410,00 eura
3. Kapitálové príjmy sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy
4. Kapitálové výdavky sa nemenia zo sumy 12570,00 eura
5. Finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 24957,99 eura na 27256,00 eura, zvýšenie o sumu
2298,01 eura
6. Finančné operácie – výdavkové sa nemenia zo sumy 26384,00 eura,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 6
- P. starostka informovala o zámere, vysporiadaní miestnych komunikácii, ktoré nie sú vo
vlastníctve obce, napr. Kuneradce, cesta Brezie,
- Pozemok Remenec, p. starostka predložila vyjadrenie p. Remenca, ktorý bol upovedomený, aby
odstránil oplotenie pozemku 666/4 C-KN, k. ú. Kunerad. OZ odporúča Starostke poďakovať p.
Kacerovej Veselej za spoluprácu, vyžiadať spis p. Remenca a obrátiť sa na odborníka
v majetkovom práve,
- Delegovanie člena do Rady školy. OZ schvaľuje nového člena do Rady školy MŠ a ZŠ p. Katarínu
Slyškovú
• schválenie - jednohlasne
K bodu č. 7
- Diskusia o kamerovom systéme, umiestnenie kamier, záber pokrytia územia kamerového systému
K bodu č. 8
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným a rokovanie
ukončila.

Mgr. Monika Kavecká
starostka obce

Zapísala: Mgr. Ľubomíra Urbancová –
Overil: Škorvánek Peter
Peter Dubeň, Mgr.
Zverejnené: 23.3.2015

