Zápisnica z dvanásteho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 12.10.2015, 18.00 hod.
Miesto konania:
zasadačka obecného úradu
Rokovanie vedie:
starostka obce, Mgr. Monika Kavecká
Počet všetkých poslancov obecného zastupiteľstva : 7
Počet prítomných poslancov : 5
Navrhovaný program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Vyhodnocovacia správa za školský rok 2014/2015 - MŠ
4. Schválenie Dodatku č. 4 k VZN 5/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľ je obec Kunerad
5. VI. zmena rozpočtu
6. VII. zmena rozpočtu
7. Poskytnutie finančných prostriedkov na tanečné krúžky, pre deti do 15 rokov veku, s trvalým
pobytom v obci Kunerad
8. Poskytnutie finančných prostriedkov na CVČ Rímskokatolíckej cirkvi Žilinská diecéza, pre deti
do 15 rokov veku, s trvalým pobytom v obci Kunerad
9. Poskytnutie finančných prostriedkov pre OZ NAMSAK - 20. ročník výstupu na Kopanú
10. Poskytnutie dotácie pre TJ Partizán Kunerad na rok 2016
11. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 - 2018, ktorého súčasťou sú aj údaje o s skutočnom plnení
rozpočtu za rok 2013 - 2014
12. Posedenie s najstaršími
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
K bodu č. 1
- P. starostka privítala prítomných, bol schválený program zasadnutia, zapisovateľ, Mgr. Ľubomíra
Urbancová a komisia na overenie zápisnice v zložení: Peter Škorvánek a Katarína Slyšková
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené
K bodu č. 3
- P. starostka predložila vyhodnocovacia správu za školský rok 2014/2015 - MŠ Kunerad. OZ
schvaľuje návrh na uznesenie, schvaľuje Vyhodnocovaciu správu za školský rok 2014/2015 Materská škola Kunerad,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 4
- P. Vandlíková predložila schválenie Dodatku č. 4 k VZN 5/2012 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľ je obec Kunerad.
Návrh Dodatku č. 4 bol zverejnený na úradnej tabuli obce, bez pripomienok občanov. OZ schvaľuje
Dodatok č. 4 k VZN 5/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľ je obec Kunerad,
• schválené - jednohlasne

K bodu č. 5
- P.Vandlíková predložila VI. zmenu rozpočtu. OZ berie na vedomie VI. zmenu rozpočtu/obce
Kunerad na rok 2015/ takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú zo sumy 458920,44 eura na sumu 470263,19 eura, zvýšenie o sumu
11342,75 eura,
2. Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 445246,98 eura na sumu456,853,15 eura, zvýšenie o sumu
11606,17 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.
K bodu č. 6
VII. zmena rozpočtu
- P. Vandlíková predložila VII. zmenu rozpočtu. OZ schvaľuje VII. zmenu rozpočtu/obce Kunerad
na rok 2015/ takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú zo sumy 470263,19 eura na sumu 485918,19 eura, zvýšenie o sumu
15655,00 eura,
2. Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 456853,15 eura na sumu 470799,91 eura, zvýšenie o sumu
13946,76 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,
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 7
- P. Vandlíková predložila návrh na poskytnutie finančných prostriedkov na tanečné krúžky, pre deti
do 15 rokov veku s trvalým pobytom v obci Kunerad, ktoré sú zriadené v obci Kunerad od septembra
do decembra 2015 a od januára do júna 2016. OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na
tanečné krúžky od septembra do decembra 2015 a od januára do júna 2016 vo výške 5.00 eur/1
mesiac/1 dieťa,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 8
- P. Vandlíková predložila návrh na poskytnutie finančných prostriedkov na CVČ Rímskokatolíckej
cirkvi Žilinská diecéza, pre deti do 15 rokov veku, s trvalým pobytom v obci Kunerad. OZ schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov na CVČ Rímskokatolíckej cirkvi Žilinská diecéza od septembra
do decembra 2015 a od januára do júna 2016 vo výške 5.00 eura/1 mesiac/1 dieťa,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 9
- P. starostka predložila žiadosť OZ NAMSAK, o poskytnutie finančných prostriedkov pre OZ
NAMSAK na 20. ročník výstupu na Kopanú. OZ schvaľuje poskytnutie dotácie pre OZ NAMSAK
Kamenná Poruba na 20. ročník výstupu na Kopanú vo výške 50.00 eur,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 10
- P. starostka predložila žiadosť TJ Partizán Kunerad o poskytnutie dotácie pre TJ Partizán Kunerad
na rok 2016. OZ schvaľuje poskytnutie dotácie pre TJ Partizán Kunerad na rok 2016 vo výške
2000.00 eur,
• schválené - jednohlasne

K bodu č. 11
- P. Vandlíková predložila návrh rozpočtu obce na rok 2016 - 2018, ktorého súčasťou sú aj údaje o
skutočnom plnení rozpočtu za rok 2013 - 2014. OZ berie na vedomie Návrh rozpočtu obce na rok
2016 - 2018, ktorého súčasťou sú aj údaje o skutočnom plnení rozpočtu za rok 2013 a 2014.
K bodu č. 12
OZ berie na vedomie Posedenie s najstaršími dňa 25.10.2015, ktoré sa už tradične organizuje v
októbri. Obecný úrad pozve najstarších občanov, ktorí dovŕšia v roku 2015 70. rokov veku a viac,
celkom 82 občanov, na slávnostný obed o 12.00 hod., po obede kultúrny program, vystúpenie detí
MŠ a ZŠ. Príprava posedenia v sobotu o 19.00 hod.
K bodu č. 13
- P. starostka predložila sťažnosť Prieložného Pavla, ktorý sa sťažoval na hodovú noc plnú kriku,
vulgárnych nadávok a bordelu v okolí kultúrneho domu, priložil aj dve fotografie. OZ konštatuje, že
každý občan je zodpovedný za svoje správanie, pri kultúrnych akciách vzniká väčšia miera hluku, nie
sú to pravidelné akcie, hody obce bývajú jedenkrát v roku. Pri ďalších kultúrnych akciách je potrebné
upozorniť usporiadateľov, aby okolie neobťažovali nad mieru primeranú pomerom hlukom,
odpadom, udržiavali poriadok v okolí kultúrneho domu. Kultúrny dom bol postavený asi v roku 1930,
od toho času sa tu konajú kultúrne akcie. Obyvatelia žijúci v okolí kultúrneho domu dobre poznali
prostredie v akom zahájili výstavbu svojich rodinných domov. Upratovanie po kultúrnej akcii bolo
zabezpečené od 7,00 hod., ani nie za hodinu bolo okolie kultúrneho domu v pôvodnom stave, bez
odpadkov.
- P. starostka informovala o uznesení Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny Rajecká dolina
č. 6/2015 zo dňa 17.9.2015, ktorým sa schválilo mimoriadne jednorázové navýšenie členského pre
obce na rok 2015 vo výške 250.00 eur. OZ schvaľuje mimoriadny jednorázový príspevok členského
pre Miestnu akčnú skupinu Rajecká dolina na rok 2015 vo výške 250.00 eur,
• schválené - jednohlasne
- P. starostka informovala o výpovedi, ktorú podala vedúca školskej jedálne k 31.12.2015.
V pondelok 12.10.2015 bol zverejnený inzerát o voľnom pracovnom mieste vedúcej školskej jedálne.
K bodu č. 14
- Rozprava a organizačné pokyny k posedeniu s najstaršími
K bodu č. 15
- Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným a rokovanie
ukončila.

Mgr. Monika Kavecká
starostka obce

Zapísala: Mgr. Ľubomíra Urbancová Overil: - Peter Škorvánek
- Katarína Slyšková
Zverejnené: 15.10.2015

