Zápisnica zo sedemnásteho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 8.2.2016, 19.30 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. Správa z kontrolnej činnosti hl. kontrolóra
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
K bodu č. 1
- P. starostka privítala prítomných, bol schválený program zasadnutia, zapisovateľ, Mgr. Ľubomíra
Urbancová a komisia na overenie zápisnice v zložení: Mgr. Peter Dubeň a Ján Capko
• schválené – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené, okrem Uznesenie č. 15/95/2016 - vybaví p. Capko
K bodu č. 3
P. kontrolórka predložila Správu o výsledku kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Kunerad za II.
polrok 2015, ktorá bol vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za II. polrok
2015. OZ berie na vedomie Správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kunerad
za II. polrok 2015,
• za – 7 hlasov;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov
K bodu č. 4
- Okresná prokuratúra Žilina podala Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001
Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, na odstránenie porušenia zákonnosti navrhol prijať
nasledovné opatrenie:
1/ postupovať v zmysle ustanovení § 88, resp. 88a Stavebného zákona a bezodkladne vydať meritórne
rozhodnutie vo veci stavby
2/ v stavebnom konaní dodržiavať lehoty pre vydanie rozhodnutia podľa § 49 Správneho poriadku,
3/ dôsledne rozlišovať postavenie obce ako stavebného úradu a obce ako dotknutého orgánu v zmysle
ustanovení § 140a ods. 1 písm. b) Stavebného zákona a to najmä pri vydávaní záväzných stanovísk,
4/ v budúcnosti v jednotlivých veciach dôsledne aplikovať príslušné ustanovenia Stavebného zákona
a Správneho poriadku.
OZ berie na vedomie upozornenie prokurátora, prijíma navrhované opatrenie prokurátora na
odstránenie protiprávneho stavu, stavby postavenej bez stavebného povolenia stavebníkom Marekom
Ďuranom a Veronikou Ďuranovou.
Okresný úrad Žilina pozemkový a lesný odbor vydal súhlasné stanovisko k umiestneniu novostavby
rekreačného domu a hospodárskej budovy, na parcele č. 368/37 a 368/38 C-KN, k. ú. Kunerad v min.
17 m odstupovej vzdialenosti od hranice lesného pozemku, č. OÚ-ZA-PLO-2015/026270-3 zo dňa
21.7.2015. Vzhľadom na to, že predmetné stavby sú postavené v ochrannom pásme lesa, kde okrem
vlastnej ochrany ekosystému lesa je cieľom ochranného pásma lesa aj snaha o ochranu majetku
nachádzajúceho sa na susedných pozemkoch, stavebníci si musia byť vedomí, že vplyvom biotických
činiteľov môže dôjsť k následkom, ako je nekontrolované padanie stromov, konárov na
nehnuteľnosti,
• za – 7 hlasov;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,

- Anonymný list pre starostku, poslancov a kontrolórku obce, kde pisateľ žiada preveriť pracovný čas
starostky, jazdy služobným autom, a ďalšie.
Poslanci OZ poverujú hl. kontrolórku preveriť a vysvetliť dodržiavanie pracovnej doby starostky,
skontrolovať knihu jázd služobného motorového vozidla starostky a ďalšie žiadosti uvedené v
anonymnom liste, termín do budúceho zasadnutia OZ,
• za – 6 hlasov;
zdržal sa – 1 hlas (Capko);
proti – 0 hlasov,
- Multifunkčné ihrisko – je potrebné zabezpečiť nové sieťky, zabezpečí p. Dolník,
- P. starostka informovala, že na kamerovom zázname nie sú čitateľné údaje , nedá sa rozlíšiť
páchateľ, ktorý poškodil oplotenie základnej školy,
- P. starostka informovala o výzve Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, ktorej obsahom
je podpora výchovy a vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie a výstavby nových telocviční a vybavenia telocviční v roku 2016, ktoré musia byť
súčasťou školy a musia byť v jej užívaní. Termín predkladania žiadosti je stanovený na piatok 4.
marca 2016 do 24.00 h. Obec sa plánuje zapojiť do výzvy, máme vypracovanú projektovú
dokumentáciu na multifunkčnú halu, ktorá mala byť postavená pri ZŠ, bolo vypracované aj stavebné
povolenie v roku 2009.
- P. starostka informovala o vypracovanej projektovej dokumentácii na stavbu ,,Zníženie energetickej
náročnosti administratívnej budovy - Kunerad č. 60"a o ďalšom postupe na predloženie výzvy,
- P. starostka informovala o záveroch z rokovania na OZ v obci Stránske, kde zástupcovia obce
Kunerad a OZ obce Stránske rokovali o možnosti vysporiadania plochy futbalového ihriska TJ. OZ
obce Stránske navrhlo predaj pozemku za sumu 20 eur/ m2, návrh obce Kunerad, najviac 10 eur/m2.
OZ obce Stránske ďalej rokovalo o návrhoch, záver z rokovania doručia obci Kunerad.
- P. starostka pripomienkovala hody obce, je potrebné uvažovať nad programom, kapelou na zábavu,
K bodu č. 5
- p. Zelenay pripomienkoval, aby sa jeho meno nespájalo s kauzou Ďurana, so stavbou postavenou
bez stavebného povolenia,
- diskusia o uvítaní detí, ktoré bude 21.2.2016 a organizačné pokyny. Príprava akcie od 13.00 hod. v
deň uvítania.
K bodu č. 6
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným a rokovanie
ukončila.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
starostka obce

Zapísal: Mgr. Urbancová Overil: Mgr. Peter Dubeň Ján Capko
Zverejnené: 15.2.2016

