Zápisnica z desiateho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 7.9.2015, 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola uznesení
Hody
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
- P. starostka privítala prítomných, bol schválený program zasadnutia, zapisovateľ , Mgr. Ľubomíra
Urbancová a komisia na overenie zápisnice v zložení: Roman Dolník a Ján Capko
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené
K bodu č. 3
OZ berie na vedomie, Hody obce 11.9.2015 - 13.9.2015;
• Piatok 11.9. - detská diskotéka od 16.00 – 22.00 h., hrá DJ Orech. Program, maľovanie na
tvár, hry pre deti, balóny naplnené héliom a iné prekvapenia. Občerstvenie – hranolky,
cukrová vata, nealko a iné.
Stretnutie organizátorov o 15,00 h.
• Sobota 12.9. - od 14.00 h. do 18.00 h. gurmánske hody spojené s posedením pri dobrej hudbe.
Gurmánske stánky s gulášom hovädzím a z diviny, segedínskym gulášom, langošmi,
zemiakovými plackami, haluškami, varenou kukuricou, palacinkami, cukrovou vatou.
Stretnutie organizátorov o 11,00 h.
• Počas gurmánskych hodov vystúpenie ľudovej hudby Spod Ľadonhory z Vadičova a cantry
skupiny Zálesáci.
• Hodová zábava od 19.00 h., hrá KORG, bohatá tombola, hlavná cena skúter.
• Každý manželský pár dostane darček.
• Nedeľa 13.9. - o 11.00 h. hodová sv. omša, po sv. omši občerstvenie pre občanov, ľudová
hudba z Terchovskej doliny, skákaci hrad a kolotoč pre deti
K bodu č. 4
- OZ schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
s roč. 1. - 4., Kunerad č. 103 za školský rok 2014/2015, ktorú predložila riaditeľka Základnej školy
• Schválené – jednohlasne
- P. starostka informovala o problematike zvýšeného záujmu detí o školský klub detí. Kapacita
jednej triedy v školskom klube je 25 – 31 detí, záujem 39 detí,
K bodu č. 5
Diskusia o hodových slávnostiach obce

K bodu č. 6
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným a rokovanie
ukončila.

Mgr. Monika Kavecká
starostka obce

Zapísala: Mgr. Ľubomíra Urbancová Overil: - Roman Dolník
- Ján Capko
Zverejnené: 14.9.2015

