Zápisnica zo štrnásteho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 14.12.2015, 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 : 6
Navrhovaný program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
4. Nájom a poplatky obce na rok 2016
5. Schválenie VZN 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kunerad
6. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN 3/2013
7. Štatút obce
8. X. zmena rozpočtu
9. XI. zmena rozpočtu
10. Stanovisko hl. kontrolóra k programovému rozpočtu na rok 2016 - 2018
11. Programový rozpočet obce Kunerad na rok 2016 - 2018
12. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie
13. Silvester
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
K bodu č. 1
- P. starostka privítala prítomných, bol schválený program zasadnutia, zapisovateľ, Mgr. Ľubomíra
Urbancová a komisia na overenie zápisnice v zložení: Ján Capko a Katarína Slyšková
• schválené – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené
K bodu č. 3
P. Urbancová predkladá Návrh na uznesenie, schválenie Dodatku č. 1 k VZN 5/2014 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh Dodatku č. 1
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce od 23.11.2015, bez pripomienok
občanov. OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
• schválené – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov
K bodu č. 4
OZ schvaľuje Nájom a poplatky obce na rok 2016 za používanie kultúrneho domu, za vyhlásenie v
miestnom rozhlase, nájom za hrobové miesto, viď. príloha, predkladá Urbancová,
• schválené – jednohlasne ; zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov
K bodu č. 5
P. Vandlíková predkladá Návrh na uznesenie, schválenie VZN 1/2015 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec
Kunerad. Návrh Dodatku č. 1 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce, bez
pripomienok občanov. OZ schvaľuje VZN 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kunerad,
• schválené – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov

K bodu č. 6
P. Vandlíková predkladá Návrh na uznesenie, schválenie Dodatku č. 2 k VZN 3/2013. OZ schvaľuje
Dodatok č. 2 k VZN 3/2013 o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa
materskej školy, žiaka školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kunerad,
• schválené – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov
K bodu č. 7
P. Vandlíková predkladá návrh - Štatút obce. OZ schvaľuje Štatút obce,
Schválené – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov
K bodu č. 8
P. Vandlíková predložila návrh na X. zmenu rozpočtu. OZ berie na vedomie X. zmenu rozpočtu/obce
Kunerad na rok 2015/ takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú zo sumy 504222,59 eura na sumu 505373,59 eura, zvýšenie o sumu
1151,00 eura,
2. Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 490026,48 eura na sumu 490526,48 eura, zvýšenie o sumu
500,00 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,
• za – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov
K bodu č. 9
P. Vandlíková predložila návrh na XI. zmenu rozpočtu. OZ schvaľuje XI. zmenu rozpočtu/obce
Kunerad na rok 2015/ takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú zo sumy 505373,59 eura na sumu 511444,98 eura, zvýšenie o sumu
6071,39 eura,
2. Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 490526,48 eura na sumu 497989,40 eura, zvýšenie o sumu
7462,92 eura,
3. Kapitálové príjmy sa nemenia rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy,
4. Kapitálové výdavky sa znižujú zo sumy 13364,40 eura na sumu 13361,75 eura, zníženie o sumu
2,65 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;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov
K bodu č. 10
Hl. kontrolórka predložila stanovisko hl. kontrolóra k programovému rozpočtu na rok 2016 - 2018.
OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Kunerad k návrhu rozpočtu na
rok 2016 - 2018
• za – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov
K bodu č. 11
P. Vandlíková predložila návrh, Programový rozpočet obce Kunerad na rok 2016 - 2018.
OZ schvaľuje Programový rozpočet na rok 2016,
• schválené – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov
a berie na vedomie Programový rozpočet na rok 2017 – 2018
• za – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov
K bodu č. 12
P. Vandlíková predložila vyúčtovanie poskytnutej dotácie pre TJ Partizán Kunerad na rok 2015 v
sume 1650,00 eur, pre OZ NAMSAK Kamenná Poruba na rok 2015 vo výške 50,00 eur, pre
Rímskokatolícku cirkev Žilinská diecéza, ktorá má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti - Centrum
voľného času ako súčasť Katolíckej spojenej školy, Nám. A. Škrábika č. 5, Rajec na rok 2015 vo

výške 150,00 eur a pre Dagmar Zádorovú - tanečné krúžky na rok 2015 vo výške 670,00 eur. OZ
berie na vedomie vyúčtovanie poskytnutých dotácii za rok 2015.
• za – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov
K bodu č. 13
- Silvester - OZ odporúča pripraviť novoročné posedenie pre občanov s príhovorom a prípitkom.
Začiatok akcie 24.10 hod.
K bodu č. 14
- P. starostka predložila návrh na novoročnú kapustnicu pre poslancov a zamestnancov obce. Po
vyjadrení zúčastnených sa dohodol termín, piatok 8.1.2015.
- P. starostka opätovne informovala o upozornení prokurátora, info. OZ z 9.11.2015, spočívajúcom v
porušení ustanovenia § 88 a §88a zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon), § 3, § 49 Správneho poriadku. Prokurátor navrhol prijať opatrenie: v budúcnosti v
jednotlivých veciach dôsledne aplikovať príslušné opatrenia Stavebného zákona a Správneho
poriadku. OZ berie na vedomie upozornenie prokurátora. Obec dáva väčší dôraz na dodržiavanie
lehôt konaní podľa stavebného zákona, dôslednejšie aplikuje príslušné opatrenia Stavebného zákona
a Správneho poriadku. P. starostka informovala OZ o ďalšom podnete na prokuratúru od Mareka
Ďuranu. OZ odporúča starostke postúpiť žiadosť najvyššiemu odvolaciemu orgánu o vyjadrenie,
jednoznačné usmernenie či stavba ,,Ďurana" je v súlade s územným plánom, nakoľko nepovolená
stavba je postavená 17 m od hranice lesa a v Dodatku č. 1 Územného plánu obce je definovaná hranica
ochranného pásma lesa 30 m,
• za – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov
- OZ berie na vedomie informáciu p. starostky o doručení anonymných listov na prevádzku základnej
školy – 1x záporný a 1x kladný. V jednom žiadateľ žiada o prešetrenie postupu a hodnotenia
jednotlivých žiakov na našej základnej škole zo strany p. riaditeľky, na druhej strane spoluobčan
vyzdvihuje prácu učiteľov našej školy. P. starostka komunikovala s riaditeľkou ZŠ o podnetoch a
požiadala ju o nápravu,
- P. starostka informovala o udelení riaditeľského voľna pre deti základnej školy dňa 8.1.2016,
- P. Škorvánek predložil žiadosť na preloženie poštovej schránky, ktorá je umiestnená na budove
kultúrneho domu, v mieste, kde sú umiestnené nádoby na komunálny odpad a tým je neprístupná. OZ
odporúča obecnému úradu požiadať Slovenskú poštu o preloženie poštovej schránky,
- p. starostka informovala o priestupku, ktorý bol prejednaný s majiteľom psa, ktorý pohryzol
doručovateľku, zamestnanca Slovenskej pošty,
- OZ odporúča starostke, požiadať starostu obce Stránske o nový termín na prerokovanie
vysporiadania ihriska TJ Partizán Kunerad
K bodu č. 15
Diskusia o príprave a priebehu novoročného posedenia pre občanov
K bodu č. 16
- Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným a rokovanie
ukončila.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
starostka obce

Zapísala: Mgr. Ľubomíra Urbancová Overil: - Ján Capko
- Katarína Slyšková
Zverejnené: 16.12.2015

