Zápisnica z pätnásteho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 11.1.2016, 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. Uvítanie detí do života
4. Ďurana - podnet na prokuratúre
5. Parkovanie motorových vozidiel na miestnej komunikácii - reakcia občanov
6. Parkovanie motorových vozidiel na ulici Povrázky
7. Mapový portál pre občanov
8. Rozpis kultúrnych akcii na rok 2016
9. XII. zmena rozpočtu
10. Rôzne
11. Diskusia
12. 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 Juraj Remenec
• schválené – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené
K bodu č. 3
Uvítanie detí - plánovaná akcia. OZ schvaľuje uvítanie detí narodených v roku 2015 dňa 21.2.2016
o 14,30 h., príspevok rodičom detí 50 €/dieťa, kniha a občerstvenie. V roku 2015 bolo narodených
16 deti, z toho 10 chlapcov a 6 dievčat,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 4
P. starostka informovala o podnete na prokuratúre - preverenie postupu obce pri dodatočnom konaní
stavby ,,Ďurana". Spis bol prekopírovaný, odovzdaný na prokuratúru, obec požiadala o stanovisko
najvyšší kontrolný úrad, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, či umiestnenie stavby ,,Ďurana" je v
súlade s ÚPN obce Kunerad v znení Dodatku č. 1.
K bodu č. 5
P. starostka informovala o reakcii na výzvu, neparkovanie motorových vozidiel na miestnej
komunikácii. Po opakovanej kontrole stavu, motorové vozidlá nie sú parkované na miestnej
komunikácii, okrem vozidla pred rodinným domom č. 123. Vozidlo ohrozuje bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky.
K bodu č. 6
Parkovanie motorových vozidiel na ulici Povrázky. Časť pozemkov v súkromnom vlastníctve,
vlastníci si nárokujú na svoje územie. Parkovanie sťažené najmä pred MŠ od 7.00 hod. do 8.30 hod.
a od 15.00 hod. do 16.30 hod. OZ odporúča OcÚ doručiť všetkým majiteľom motorových vozidiel,
ktorí bývajú na ulici Povrázky upozornenie, výzvu na dodržiavanie § 25 zákona č. 8/2009 o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na neparkovanie
motorových vozidiel na miestnej komunikácii, aby sa predišlo škodám na majetku, nebránilo sa

zimnej údržbe. Stojace motorové vozidlá ohrozujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
obmedzujú jazdu vozidiel a priechod peších, bránia v zimnej údržbe komunikácie. Aby neparkovali
na parkovisku pred MŠ nakoľko rodičia detí nemajú priestor na zaparkovanie svojich vozidiel pri
preprave svojich detí do MŠ alebo z MŠ, vytvárajú sa nebezpečné situácie, ktoré ohrozujú nie len
motorové vozidlá, ale aj peších - deti.
K bodu č. 7
P. starostka informovala o Mapovom portáli pre občanov, avizovaný záujem občanov, aktualizovať
sa bude 1 x ročne.
K bodu č. 8
OZ schvaľuje harmonogram v roku 2016:
1. Kultúrnych akcii obce:
- Uvítanie detí 21.2.2016; Výstava, šikovné ruky 12. - 13.3.2016; Deň matiek 8.5.2016; Športový deň
16.7.2016; Hody 16. - 18.9.2016; Posedenie s najstaršími 23.10.2016; Mikuláš 3.12.2016. OZ,
2. Termín zasadnutí obecného zastupiteľstva:
- 8.2.2016, 14.3.2016, 11.4.2016, 9.5.2016, 13.6.2016, 11.7.2016, 8.8.2016, 12.9.2016, 10.10.2016,
14.11.2016, 12.12.2016,
• schválené - jednohlasne
K bodu č. 9
P. Vandlíková predložila XII. zmenu rozpočtu. OZ berie na vedomie XII. zmenu rozpočtu /obce
Kunerad na rok 2015/, takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú zo sumy 511444,98 eura na sumu 513546,92 eura, zvýšenie o sumu
2101,94 eura,
2. Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 497989,40 eura na sumu 498010,74 eura, zvýšenie o sumu
21,34 eura,
3. Kapitálové príjmy sa nemenia rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy,
4. Kapitálové výdavky sa nemenia zo sumy 13361,75 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. 10
- Poďakovanie zúčastneným za spoluprácu v roku 2015, za účasť na OZ, spoluprácu pri riešení
podnetov, pri kultúrnych akciách, za úspešné zavŕšenie Silvestra,
- P. starosta informovala o poďakovaní DHZ obce Kunerad od PZ za spoluprácu pri pátracej akcii,
hľadaní nezvestnej osoby v chatovej oblasti Stránske,
- P. starostka predložila anonym, na skutok, ktorý sa stal v obci Konská- netýka sa obce Kunerad,
- P. kontrolórka predložila plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016. OZ berie
na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016,
za – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov
- P. starostka informovala o podnete na prešetrenie poškodenia domu č. 130, zatekanie z odokrytej
strešnej krytiny rodinného domu 131. Sú poškodené izolácia, sadrokartónové steny, omietky. OZ
odporúča stavebnej komisii miestne zisťovanie s fotodokumentáciou,
- P. Capko predložil podnet na prestavenie dopravného zrkadla, ktoré je umiestnené oproti rodinnému
domu č. 49. Vandali posunuli zrkadlo do neviditeľného uhla. OZ odporúča OcÚ prestaviť dopravné
zrkadlo do viditeľného uhla,
- OZ odporúča OcÚ upozorniť majiteľa rodinného domu č. 45 na údržbu miestnej komunikácie, zásyp
jamy, po rozkopaní miestnej komunikácie z dôvodu budovania prípojky pre rodinný dom,
- P. starostka informovala o vandalizme multifunkčného ihriska, sú poškodzované najmä siete. OZ
odporúča preveriť komisii verejného poriadku.

K bodu č. 11
- Diskusia o uvítaní detí, organizačné pokyny
K bodu č. 12
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným a rokovanie
ukončila.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
starostka obce

Zapísal: Mgr. Urbancová Overil: Ing. Veselý Jozef Remenec Juraj Zverejnené: 14.1.2016

