Zápisnica z trinásteho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 9.11.2015, 18.00 hod.
Miesto konania:
zasadačka obecného úradu
Rokovanie vedie:
starostka obce, Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
Počet všetkých poslancov obecného zastupiteľstva : 7
Počet prítomných poslancov : 7
Navrhovaný program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Návrh VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
4. Návrh VZN č. 01/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kunerad
5. VIII. zmena rozpočtu
6. IX. zmena rozpočtu
7. Mikuláš
8. Silvester
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
K bodu č. 1
- P. starostka privítala prítomných, bol schválený program zasadnutia, zapisovateľ, Mgr. Ľubomíra
Urbancová a komisia na overenie zápisnice v zložení: Ing. Jozef Veselý a Roman Dolník
• schválené – jednohlasne
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené
K bodu č. 3
Návrh VZN 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. OZ berie na vedomie
návrh Dodatku č. 1 k VZN 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, ktorým
sa upravujú sadzby dane z nehnuteľnosti za stavby, poplatok za KO a dopĺňa poplatok za drobné
stavebné odpady.
K bodu č. 4
P. Vandlíková predložila návrh VZN č. 01/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kunerad podľa § 20
ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. OZ berie na vedomie VZN č. 01/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kunerad.
K bodu č. 5
VIII. zmena rozpočtu
- P. Vandlíková predložila VIII. zmenu rozpočtu. OZ berie na vedomie VIII. zmenu rozpočtu/obce
Kunerad na rok 2015/ takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú zo sumy 485918,19 eura na sumu 490814,02 eura, zvýšenie o sumu
4895,83 eura,
2. Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 470799,91 eura na sumu 475695,74 eura, zvýšenie o sumu
4895,83 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
IX. zmena rozpočtu
- P. Vandlíková predložila IX. zmenu rozpočtu. OZ schvaľuje IX. zmenu rozpočtu/obce Kunerad na
rok 2015/ takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú zo sumy 490814,02 eura na sumu 504222,59 eura, zvýšenie o sumu
13408,57 eura,
2. Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 475695,74 eura na sumu 490026,48 eura, zvýšenie o sumu
14330,74 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
Mikuláš - OZ konštatuje, že Mikuláš, anjel a čert pôdu po obci o 13.00 hod. pozdraviť všetkých
občanov, o 16.00 hod. bude slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka s detskou diskotékou do
22.00 hod., hrá DJ Orech. Občerstvenie - hranolky, sladkosti, svietiace náramky, nealko, vianočný
punč, čiapky pre personál.
K bodu č. 8
Silvester- rokovanie sa odkladá na ďalšie zasadnutie
K bodu č. 9
- P. starostka poďakovala prítomným za účasť a spoluprácu na posedení s najstaršími a na
slávnostnom preberaní hasičského auta,
- P. starostka informovala prítomných o výberovom konaní na vedúcu školskej jedálne,
- P. Škorvánek informoval o zhotovení vonkajších parapetových dosiek na budovu šatní TJ
- P. starostka informovala o ponuke obce Stránske – predaj pozemku futbalového ihriska TJ vo výške
20,00 eura/m2. OZ konštatuje, že je potrebné rokovať o ponuke s poslancami OZ obce Stránske,
- Hlavná kontrolórka predložila Správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Kunerad za I. polrok 2015. OZ berie na vedomie Správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Kunerad za I. polrok 2015,
- P. starostka informovala o podnete na odstránenie parkovania na miestnej komunikácii a chodníku
v blízkosti autobusovej zástavky ,,Zvonica", kde úsek komunikácie je často neprejazdný. Motorové
vozidlá sú parkované po obidvoch stranách komunikácie a na chodníku. OZ odporúča obecnému
úradu upozorniť majiteľov parkujúcich vozidiel na porušovanie § 25 zákona č. 8/2009 o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
K bodu č. 10
- Diskusia a organizačné pokyny na zabezpečenie Mikuláša
- P. Očadlik predniesol pripomienku, výhrady voči triedeniu odpadu občanmi, najmä zelený
biologický rozložiteľný odpad. Požiadal o väčšiu mieru edukačnej činnosti v oblasti triedeného
zberu. Obecný úrad zverejní na stránke obce leták - Budovanie odpadového hospodárstva obce.
K bodu č. 11
- Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným a rokovanie
ukončila.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
starostka obce
Zapísala: Mgr. Ľubomíra Urbancová Overil: - Ing. Jozef Veselý
- Roman Dolník
Zverejnené: 18.11.2015

