Zápisnica z piateho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 13.4.2015, 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
Navrhovaný program:
1.Otvorenie zasadnutia

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola uznesení
Výstavba rodinného domu - Agafonov
Záväzné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Záverečný účet za rok 2014
Schválenie vstupu obce do OCR
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
- P. starostka privítala prítomných, bol schválený program zasadnutia, komisia na overenie
zápisnice v zložení: Ing. Veselý Jozef a Roman Dolník
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené okrem uznesenia č. 16/2015 a 4/24/2015 - výkon
uznesenia trvá.
K bodu č. 3
P. Agafónová požiadala obec o stanovisko k výstavbe rodinného domu ( uznesenie č. 6/2015).
Plánovaná výstavba RD bude z časti zasahovať mimo územia, definovaného ÚPN obcou na
výstavbu rodinných domov. Po zisteniach skutočností OZ jednohlasne schvaľuje starostke obce:
1. vydať súhlasné záväzné stanovisko v súlade s § 140b stavebného zákona, k výstavbe rodinného
domu, na parcele č. 724/3 C-KN, k. ú. Kunerad, vlastníctvo na LV č. 744, pre žiadateľa Moniku
Agafonovú a Michala Agafonova s uvedením podmienok, výstavba inžinierskych sietí na náklady
stavebníka, bez nároku refundácie nákladov spojených s vybudovaných inžinierskych sieti,
2. vydať rozhodnutie o umiestnení stavby na pozemku č. 724/3 C-KN, k. ú. Kunerad, ktorým sa určí
stavebný pozemok, umiestni sa stavba na pozemku, určia sa podmienky na umiestnenie stavby pre
žiadateľa, v súlade s § 39a Stavebného zákona,
3. vydať stavebné povolenie pre novostavbu rodinného domu, postaveného na parcele č. 724/3 CKN, k. ú. Kunerad, pre žiadateľa Moniku Agafonovú a Michala Agafonova, bytom Kunerad č. 216
po predložení žiadosti o stavebné povolenie v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona,
• schválené – jednohlasne,
OZ schvaľuje starostke vytýčiť MK č. 1204 C-KN, k. ú. Kunerad po plánovanú novostavbu RD
žiadateľa Moniky Agafonovej a Michala Agafonova,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 4
Hlavná kontrolórka obce predložila OZ dôvodovú správu a odborné stanovisko k záverečnému účtu
obce za rok 2014.
OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Kunerad za
rok 2014.

K bodu č. 5
P. Vandlíková predložila dôvodovú správu a návrh uznesenia záverečného účtu obce za rok 2014.
OZ schvaľuje návrh na uznesenie, berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok
2014 a schvaľuje tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 11145,46 eura,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 6
P. predložila návrh na vstup obce do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina
a stanovy organizácie. Možnosť využitia napr. na kultúrne podujatia, ...
OZ schvaľuje vstup obce do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina,
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 7
- Podnet Ing. Veselého – kĺzačky pre deti pri multifunkčnom ihrisku zabezpečiť proti úrazu, sú
osadené do betónových pätiek, ktoré vytŕčajú zo zeme, doplniť pieskovou časťou pri sklze
a lavičkami pre mamičky, prípadne stoly. Diskusia o možnosti preloženia altánku od základnej
školy k multifunkčnému ihrisku,
- Ing. Veselý sa dotazoval na parkovanie motorových vozidiel pred MŠ, pozrieť dopravný projekt,
- P. Škorvánek informoval o výmene okien na budove šatni TJ, diskusia o možnosti výmeny –
rekonštrukcie vodovodnej prípojky vybudovanej v suteréne budovy TJ,
- Zber železného šrotu – OZ odporúča zrealizovať v obci zber železného šrotu. P. starostka zistí
termín u vývozcu, predbežný termín 25.4.2015. Do zberu vlek, starú Aviu
- Ing. Veselý pripomienkoval znečistenie a zanesenie povrchového kanála – porubská cesta,
- P. starostka predložila podnet od p. Horníkovej Ireny, OZ odporúča prešetriť komisii ochrany
verejného poriadku,
- cesta Brezie – p. starostka informovala o neformálnom stretnutí účastníkov, obyvateľov domov
a vlastníkov pozemkov, kde sa riešila prístupová komunikácia oblasti Brezie. Na stretnutí sa
dohodlo, že geodet p. Šálek informačne zameria MK v šírke 6 m. Realizuje sa rozšírenie NN siete.
Medzi vlastníkmi pozemkov uvedeného územia pretrvávajú nepokoje. P. starostka predložila
pripomienky p. Tylku, ktorý nemohol byť prítomný na stretnutí.
K bodu č. 8
- Diskusia o komunikácii oblasti Brezie
K bodu č. 9
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným a rokovanie
ukončila.

Mgr. Monika Kavecká
starostka obce

Zapísala: Mgr. Ľubomíra Urbancová –
Overil: Ing. Jozef Veselý
Roman Dolník
Zverejnené: 15.4.2015

