Zápisnica z deviateho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 17.8.2015, 18.00 hod.
Miesto konania:
zasadačka obecného úradu
Rokovanie vedie:
starostka obce, Mgr. Monika Kavecká
Počet všetkých poslancov obecného zastupiteľstva : 7
Počet prítomných poslancov : 4
Navrhovaný program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Monitorovacia správa k 30.6.2015
4. V. Zmena rozpočtu
5. Ihrisko TJ - Stránske
6. Hody
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
K bodu č. 1
- P. starostka privítala prítomných, bol schválený program zasadnutia, zapisovateľ , Mgr. Ľubomíra
Urbancová a komisia na overenie zápisnice v zložení: Katarína Slyšková a Ing. Jozef Veselý
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené
- Športový deň – poďakovanie zúčastneným za organizáciu a priebeh akcie, vyslovenie ľútosti na
vystupovaním a narúšaním akcie od niektorých občanov, do budúcna venovať sa príprave zostavy
futbalových mužstiev
K bodu č. 3
- Poslanci OZ berú na vedomie Monitorovaciu správa k 30.6.2015, ktorú predkladá p. Vandlíková v
súlade so zákonom č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých predpisov a v súlade s vnútorným predpisom Zásady hospodárenia s
finančnými prostriedkami obce Kunerad
K bodu č. 4
P. Vandlíková predložila V. Zmenu rozpočtu/obec Kunerad na rok 2015/takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú zo sumy 457732,01eura na sumu 458920,44eura, zvýšenie o sumu
1188,43 eura,
2. Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 443758,55 eura na sumu 445246,98 eura, zvýšenie o sumu
1488,43 eura,
3. Kapitálové príjmy sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy,
4. Kapitálové výdavky sa nemenia zo sumy 13364,40 eura,
5. Finančné operácie – príjmové sa nemenia zo sumy 28052,39 eura,
6. Finančné operácie – výdavkové sa nemenia zo sumy 26384,00 eura, OZ berie na vedomie V.
Zmenu rozpočtu
K bodu č. 5
- Starosta Obce Stránske predložil obci oznámenie zo záverov rokovania OZ v Stránskom, vyriešiť
nájomnú zmluvu na využívanie ihriska obcou Kunerad, parcela č. C-KN 775/2, k. ú. Stránske.
Starostka a niektorí poslanci OZ sa zúčastnili dňa 10.8.2015 zasadnutia OZ v Stránskom, kde
rokovali o vysporiadaní predmetnej parcely. Ponuka zo strany obce Kunerad odkúpenie parcely, nie
nájom. Obec Stránske využíva infraštruktúru od obce Kunerad. O ponuke predaja bude poslanecký
zbor obce Stránske rokovať na ďalšom zasadnutí. Zároveň sa diskutovalo o komunikácii – Brezie.

Občania, ktorí bývajú v uvedenej oblasti, vybudovali komunikáciu z vlastnej iniciatívy v spolupráci
s obcou Kunerad, spolupráca s obcou Stránske - malá.
K bodu č. 6
OZ berie na vedomie Hody obce 11.9.2015 - 13.9.2015;
- piatok 11.9. - detská od 16.00 – 22.00 h. s programom, výrobník - cukrová vata, detská tombola,
hrá DJ Orech,
- sobota - 12.9. - od 14.00 h. do 18.00 h. gurmánske hody spojené s posedením pri dobrej hudbe,
gurmánske stánky so zemiakovými plackami, gulášom hovädzím a z diviny, halušky, cukrová vata ,
opekaný chleba, opekané zemiaky, langoš, segedínsky guláš – Capko, maľovanie na tvár,
vystúpenie ľudovej hudby spod Ľadonhory z Vadičova. Hodová zábava od 19.00 h., hrá KORG,
bohatá tombola,
- nedeľa – 13.9. - o 11.00 h. hodová sv. omša, po sv. omši občerstvenie pre občanov
K bodu č. 7
- P. starostka oslovila poslancov o pomoc pri čistení pamätníka SNP dňa 22.8.2015. Časť bola
vyčistená od krovia, trávy a pod. - DHZ
- P. starostka informovala o asanácii vleku DHZ
- P. starostka informovala o medializovaní obce - TV JOJ,
- P. starostka informovala o montáži dopravného zrkadla pri zastávke Kuneradce,
- P. starostka informovala o úprave školského dvora a okolia multifunkčného ihriska. Na základe
úpravy povrchu pri multifunkčnom ihrisku p. Kazimír poslal podnet na odvodnenie plochy pri
multifunkčnom ihrisku,
- Informácia starostky – čistenie hrobov, kde sú pochovaný vojaci II. Sv. vojny,
- P. starostka informovala o rekonštrukcii vnútorných podlahových plôch MŠ a KD,
- P. starostka informovala o vydanom rozhodnutí odvolacieho orgánu, OU Žilina, odbor výstavby a
bytovej politiky, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina, kde rozhodoval vo veci priestupku Mareka
Ďuranu a Veroniky Ďuranovej. OZ je rozhorčené nad zmenou výroku rozhodnutia obce Kunerad,
kde odvolací orgán bez odôvodnenia znížil sankciu pre obvinených, až o 10 násobok.
K bodu č. 8
Diskusia (rozprava) o hodových slávnostiach obce
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: - Katarína Slyšková
- Ing. Jozef Veselý
Zverejnené: 21.8.2015

