Zápisnica zo siedmeho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 8.6.2015, 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.

Kontrola uznesení
Poskytnutie peňažného daru - určenie účelu
Navýšenie dotácie pre TJ Partizán Kunerad
Schválenie dodatku č. 3 k VZN 5/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kunerad
6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 + dodatok
správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
7. IV. Zmena rozpočtu
8. Športový deň
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
K bodu č. 1
- P. starostka privítala prítomných, bol schválený program zasadnutia, komisia na overenie zápisnice
v zložení: Ing. Veselý Jozef a Remenec Juraj
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené
K bodu č. 3
- P. starostka informovala o poskytnutí finančného daru vo výške 300,00 eur od p. Juraja Maňaka bez
určenia účelu. OZ schvaľuje návrh na uznesenie, schvaľuje účel daru vo výške 300,00 eur na bežné
výdavky na akciu Športový deň
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 4
- P. Vandlíková predkladá žiadosť TJ Partizán Kunerad zo dňa 4.6.2015. TJ Partizán Kunerad žiada
obec Kunerad o navýšenie dotácie pre TJ Partizán Kunerad na rok 2015 vo výške 50,00 eur, na
navýšené výdavky na vybavenie žiakov, ktoré sú spojené s činnosťou klubu, s ktorými sa nerátalo.
OZ schvaľuje navýšenie dotácie pre TJ Partizán Kunerad na rok 2015 vo výške 50,00 eur,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 5
- P. Vandlíková predkladá návrh na uznesenie, schválenie dodatku č. 3 k VZN 5/2012 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom
je obec Kunerad. Z dôvodu vyšších nákladov na prevádzku MŠ počas letných prázdnin OZ navrhuje
zvýšiť mesačný príspevok na jedno dieťa na sumu 30,00 eur počas letných prázdnin a zároveň sa
mení suma čiastočnej úhrady nákladov na činnosť školského klubu deti na výšku 7,00 eur na jedného
žiaka mesačne, s účinnosťou od 1.9.2015.
OZ schvaľuje Dodatok č. 3 k VZN 5/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kunerad,
• schválené - jednohlasne

K bodu č. 6
- OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k
31.12.2014 + dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, ktorú
predkladá p. Vandlíková. Záver audítora - účtovná závierka poskytuje pravdivý a vecný obraz
finančnej situácie obce k 31.12.2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
K bodu č. 7
- P. Vandlíková predložila návrh na IV. zmenu rozpočtu a dôvodovú správu. OZ schvaľuje IV.
Zmenu rozpočtu /obec Kunerad na r. 2015/ takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú z 449945,01 eura na 457732,01eura, zvýšenie o sumu 7787,00 eura
2. Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 436123,25 eura na sumu 443758,55 eura, zvýšenie o sumu
7635,30 eura
3. Kapitálové príjmy sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy
4. Kapitálové výdavky sa zvyšujú zo sumy 12570,00 eura na sumu 13364,40 eura, zvýšenie o sumu
794,40 eura,
5. Finančné operácie – príjmové sa nemenia zo sumy 28052,39 eura,
6. Finančné operácie – výdavkové sa nemenia zo sumy 26384,00 eura,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 8
- OZ berie na vedomie športový deň 11.7.2015. Program: -prvý výkop futbalových zápasov a súťaž
pre deti od 10,00 hod., nafukovací hrad po súťažiach, o 17,00 hod. dar pre deti - tašky-upomienkový
predmet, pre personál trička. V prestávke aportovanie psov, exhibičný zápas. Občerstvenie, guláš
grilovaná klobása, zemiakové hranolčeky, prip. zemiaková špirála, nanuky, hudba DJ Orech.
K bodu č. 9
- P. starostka informovala o žiadosti Slávia Žilinská univerzita, ul. Vysokoškolákov 84, 010 08 Žilina
- rezervácia areálu TJ Partizán Kunerad na Majstrovstva Slovenska v orientačnom behu, kde bude
súťažiť 250 pretekárov. Termín akcie 19. - 20.9.2015,
- Podnet od p. Záňovej - riešenie odpadovej vody z RD Juraja Maráka. OZ odporúča podnet od p.
Záňovej, vytekanie povrchovej odpadovej vody z RD č. 294 preveriť komisii životného prostredia
a stavebnej komisii miestnym zisťovaním,
- P. starostka predložila žiadosť o prijatie do zamestnania v ŠJ od p. Janky Knapcovej. V súčasnej
dobe obec Kunerad nemá voľné pracovné miesto v školskej jedálni,
- P. starostka predložila sťažnosť p. Horníkovej. Na základe uvedeného v sťažnosti OZ odporúča
starostke postúpiť sťažnosť - Občianske spolunažívanie – OO PZ v Rajci na prešetrenie,
- P. starostka predložila žiadosť ADOS Mária, s.r.o., Rosina 715, 013 22 o finančný príspevok na
činnosť zdravotníckeho zariadenia. OZ neschválilo finančný príspevok žiadateľovi,
• za poskytnutie príspevku - 0 hl.
proti - 7 hl. zdržal sa - 0 hl.
- P. starostka predložila žiadosť Ľ. Prieložného o výrub stromov, ktoré sú vysádzané popri RD č. 38,
čo spôsobuje, vlhnutie RD č. 38. OZ odporúča miestne zisťovanie stavebnej komisii,
- P. starostka informovala o výmene vchodových dverí školskej jedálne,
- P. starostka informovala a váľaní májov pri ZŠ, MŠ a na cintoríne,
- P. starostka informovala o ponuke na produkt – mapový portál,
- P. starostka informovala o postupe vysporiadania miestnej komunikácie – Brezie,
- Hody – v piatok detská diskotéka do 22,00 hod., sobota – guláš, vystúpenie, hodová zábava, hrá
KORG, nedeľa – sv. omša, vystúpenie,
- P. starostka informovala o rekonštrukcii OcÚ, výmena podlahovej krytiny, maľovanie a pod.
- P. starostka predniesla návrh o zmene termínu nasledujúceho zasadnutia z organizačných dôvodov
prípravy športového dňa. OZ schvaľuje termín nasledujúceho ôsmeho zasadnutia OZ dňa 6.7.2015,
• schválené - jednohlasne

K bodu č. 10
- Diskusia o športovom dni, organizačné pokyny

K bodu č. 11
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
- Juraj Remenec
Zverejnené: 12.6.2015

