Zápisnica zo šiesteho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 11.5.2015, 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
Navrhovaný program:
1.Otvorenie zasadnutia

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola uznesení
Prenájom priestorov - Bývalí urbárnici obce Kunerad, p. s.
Plat starostu - prerokovanie
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
- P. starostka privítala prítomných, bol schválený program zasadnutia, komisia na overenie zápisnice
v zložení: p. Slyšková Katarína a p. Škorvánek Peter
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené, uzn. č. 16/2015 OZ ruší,
• za - 6 hlasov;
proti - 0 hlasov;
zdržal sa - 0 hlasov
K bodu č. 3
Bývalí urbárnici obce Kunerad, p. s. Kunerad, Kunerad 01313, IČO: 42059411, DIČ: 2022401238 v
zastúpení štatutárneho zástupcu predsedu Ing. Milana Dolníka predložili obci Kunerad žiadosť o
prenájom priestorov pri knižnici v suteréne budovy obecného úradu zo dňa 4.5.2015, pod č. j.
165/2015. Žiadajú o uzatvorenie zmluvy o prenájme priestorov v suteréne budovy OcÚ v intenciách
identických, ako pri subjekte p. s. Komposesorát Domčica Kunerad. Úhradu za prenájom priestorov
ponúkajú 150 eur ročne. OZ schvaľuje starostke obce uzatvoriť zmluvu o prenájme priestorov v
suteréne budovy obecného úradu v Kunerade s prenajímateľom ,,Bývalí urbárnici obce Kunerad, p.
s. Kunerad, Kunerad 01313, IČO: 42059411, DIČ: 2022401238" v intenciách identických so zmluvou
o prenájme priestorov s p. s. Komposesorát Domčica Kunerad, za ročný poplatok 150 eur,
• schválené – jednohlasne,
K bodu č. 4
OZ prerokovalo plat starostu v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Na základe vyčíslenej priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR v roku 2014 (ŠÚ SR)– 858 eur
a násobku podľa § 4 ods. 1 bod 3. zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (od 1001 obyv. do 3000
obyv.) – 1,98-násobok, plat starostu - 1699 eur.
ŠÚ SR uvádza k 31.12.2014 1010 obyvateľov obce Kunerad, počet obyvateľov v súlade s § 4 ods. 5
zákona 253/1994 Z. z.
Podľa § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z. z. OZ rozhodlo o zvýšení platu starostu o 10 %. Dôvodom na
zvýšenie platu starostu bolo posúdenie náročnosti výkonu funkcie a osobnostné predpoklady pre
funkciu starostu obce. OZ schvaľuje podľa § 3ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat
starostu vo výške 1869 eur, účinnosť od 1.1.2015
• schválené - jednohlasne

K bodu č. 5
- P. starostka informovala o váľaní májov, poďakovala prítomným, ktorí stavali máje. Váľanie májov
dňa 30.5.2015 s hudbou a posedením o 17,00 hod.,
- Športový deň – 11.7.2015, pripraviť občerstvenie. Pre deti, ceny, hrad na skákanie, ukážky K-9
(výcvik psov), maľovanie na tvár. Uličný turnaj futbalových mužstiev zabezpečí p. Škorvánek.
Hudbu - hrá DJ Orech.
- P. Škorvánek predniesol požiadavku p. Kazimíra, umiestnenie zrkadla oproti zástavke Kuneradce,
nebezpečný výjazd vozidiel z miestnej komunikácie č. 1177 C-KN, k. ú. Kunerad,
- P. starostka informovala o požiadavke p. Ligasovej, oprava oplotenia. Pri miestnom zisťovaní
oplotenia pozemku č. 484/5 C-KN, k. ú. Kunerad, neboli zistené vytýčené hranice pozemku. Na
základe uvedeného OZ odporúča starostke obce prizvať žiadateľa na miestne zisťovanie s
obhliadkou predmetného pozemku, kde sa dohodnú podrobnosti žiadosti. Termín miestneho
zisťovania sa určí po dohovore starostky obce a žiadateľa,
- P. starostka informovala o výmene vchodových dverí v ŠJ,
- P. Škorvánek predniesol požiadavku na rekonštrukciu - most na ihrisko,
- P. Vandlíková predložila návrh na III. zmenu rozpočtu a dôvodovú správu. OZ berie na vedomie
III. Zmenu rozpočtu /obec Kunerad na r. 2015/ takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú z 449066,78 eura na 449945,01eura, zvýšenie o sumu 878,23eura
2. Bežné výdavky sa nemenia zo sumy 436123,25 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 27256,00 eura na 28052,39 eura, zvýšenie o sumu
796,39 eura,
6. Finančné operácie – výdavkové sa nemenia zo sumy 26384,00 eura.
- P. Vandlíková predložila návrh na Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2012 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľ je obec Kunerad.
OZ berie na vedomie Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľ je obec Kunerad,
- P. starostka informovala o doručení vyjadrenia p. Remenca poverenému právnemu zástupcovi obce
Kunerad, kde opätovne nepriamo nesúhlasí s podmienkami uznesení, preto starostka dala súhlas,
splnomocnenie právnemu zástupcovi na podanie žaloby na súd.
K bodu č. 6
- Diskusia o hodových slávnostiach obce 11. 9.2015 – 13. 9.2015
- Diskusia o prístupovej komunikácii Brezie
K bodu č. 7
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným a rokovanie
ukončila.

Mgr. Monika Kavecká
starostka obce

Zapísala: Mgr. Ľubomíra Urbancová Overil: - Katarína Slyšková
- Peter Škorvánek
Zverejnené: 15.5.2015

