Zápisnica z osemnásteho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 14.3.2016, 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 : 7
Navrhovaný program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kunerad - aktualizácia
4. Žiadosť o určenie stanovišťa na parkovanie vozidiel
5. Deň matiek
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

K bodu č. 1
- P. starostka privítala prítomných, bol schválený program zasadnutia, zapisovateľ, Mgr. Ľubomíra
Urbancová a komisia na overenie zápisnice v zložení: Juraj Remenec a Peter Škorvánek,
schválené – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené,
- p. kontrolórka predložila správu o výsledku kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Kunerad na
základe Uznesenia č. 17/102/2016. OZ odporúča OcÚ zverejniť Správu o výsledku kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Kunerad, ako prílohu zápisnice,
• za – 7 hlasov;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
K bodu č. 3
P. starostka predložila Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kunerad, na roky 2006 2022, aktualizácia na roky 2016 - 2022. OZ odporúča rokovať o Programe hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce Kunerad na ďalšom zasadnutí,
• za – 7 hlasov;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
K bodu č. 4
- P. starostka predložila žiadosť SAD, a.s. Žilina o určenie stanovišťa pre parkovanie vozidla,
autobusu v obci Kunerad v zmysle § 44 písm. e) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov. Žiadosť bola podaná na základe občana Kuneradu, ktorý písomne informoval
SAD, a.s. Žilina a obec o nebezpečnom parkovaní autobusu, v neprehľadnej križovatke pred OcÚ.
OZ určuje, v súlade s § 44 písm. e) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších
predpisov, Slovenskej autobusovej doprave, a. s. Žilina stanovište pre vozidlo, autobus pozemok,
parcelu č. 804/1 KN, k. ú. Kunerad, oproti ZŠ. Z kapacitných dôvodov je stanovište určené pre
jeden autobus. Pri parkovaní vozidla je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vozidlo bude pod dohľadom
kamerového systému,
za – 7 hlasov;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
zároveň odporúča OcÚ upovedomiť p. Majerčíka, aby neparkoval nákladné motorové vozidlo na
námestí pred hasičskou zbrojnicou. Námestie pred hasičskou zbrojnicou je verejnou oddychovou
zónou,
• za – 7 hlasov;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,

K bodu č. 5
Deň matiek- OZ konštatuje, že oslava dňa matiek bude v nedeľu 8.5.2016 o 14,30. Pre matky sa
pripraví občerstvenie, koláče, víno, kvietok v programe vystúpia detí z MŠ a ZŠ,
K bodu č. 6
- P. starostka predložila žiadosť p. Remenca a manželky o pomoc pri zriadení prístupovej cesty k
rodinnému domu č. 287. Žiadateľ má v zámere vybudovať prístupovú komunikáciu z panelov a
žľabov uložených pri základnej škole, ktoré patria obci Kunerad, stavebné mechanizmy zabezpečí
žiadateľ na vlastné náklady. OZ súhlasí s poskytnutím betónových panelov a žľabov na
vybudovanie prístupovej komunikácie k rodinnému domu č. 287, parcela č. 1191 KN, k. ú.
Kunerad, vo vlastníctve obce Kunerad,
• za – 7 hlasov;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
- P. Vandlíková predložila II. Zmenu rozpočtu. OZ berie na vedomie II. Zmenu rozpočtu rozpočtové opatrenie /obec Kunerad na rok 2016/ takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú zo sumy 512682,00 eura na sumu 513323,36 eura, zvýšenie o sumu
614,36 eura,
2. Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 461860,81 eura na sumu 463102,17 eura, zvýšenie o sumu
1241,36 eura,
3. Kapitálové príjmy sa nemenia rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy,
4. Kapitálové výdavky sa nemenia zo sumy 9720,00 eura,
5. Finančné operácie - príjmové sa nemenia zo sumy 21762,55 eura,
6. Finančné operácie - výdavkové sa nemenia zo sumy 26012,00 eura,
• za – 7 hlasov;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
- P. Vandlíková predložila III. Zmenu rozpočtu. OZ schvaľuje III. Zmenu rozpočtu /obec Kunerad
na rok 2016/ takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú zo sumy 513323,36 eura na sumu 524354,75 eura, zvýšenie o sumu
11031,39 eura,
2. Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 463102,17 eura na sumu 480852,71 eura, zvýšenie o sumu
17750,54 eura,
3. Kapitálové príjmy sa nemenia rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy,
4. Kapitálové výdavky sa nemenia zo sumy 9720,00 eura,
5. Finančné operácie - príjmové sa nemenia zo sumy 21762,55 eura,
6. Finančné operácie - výdavkové sa nemenia zo sumy 26012,00 eura,
• schválené – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
- P. starostka informovala o pridelení protipovodňového vozíka pre DHZ od MV SR,
- P. Dolník predložil žiadosť o vyčistenie výpustov kanálov popri miestnej komunikácie v okolí
autobusovej zastávky ,,Zvonica", ktoré sú zasypané posypovým pieskom. OZ odporúča OcÚ
vyčistiť výpusty kanálov a požiadať DHZ o spoluprácu pri prečistení povrchového kanála v
uvedenej oblasti,
- P. starostka informovala o zavedení odvlhčovača vzduchu v ZŠ a o otvorení novej 4 triedy ZŠ pre
školský rok 2016/2017,
- Ing. Veselý predložil žiadosť o riešenie okolia hojdačiek pri multifunkčnom ihrisku, kde pretŕčajú
betóny z pätiek ktorými sú hojdačky a kĺzačky spojené so zemou. OZ odporúča OcÚ obrúsiť ostré
hrany betónových pätiek a podľa potreby upraviť terén,
- Zástupca TJ predložil návrh, poskytnutie sieťok na brány multifunkčného ihriska z inventára TJ
Partizán Kunerad za protihodnotu, oslobodenie od poplatku za používanie osvetlenia na
multifunkčnom ihrisku pre účely TJ Partizán Kunerad, tréningy mužov a žiakov.
OZ schvaľuje oslobodenie od poplatku za používanie osvetlenia na multifunkčnom ihrisku pre TJ
Partizán Kunerad. Oslobodenie platí len pre účely organizácie, TJ Partizán Kunerad,
• schválené – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
- OZ sa informovalo o otázke nájmu pozemkov pre poľovný revír. OZ navrhuje splnomocniť
jedného zástupcu, ktorý by zastupoval obec na zhromaždeniach v plnom rozsahu. Návrh p.
Škorvánka - Mgr. Dubeň, neprial splnomocnenie z dôvodu nezasvätenia do zákona o poľovníctve,
p. Capko navrhol – p. Dolníka – budúci člen poľovníckeho zväzu, p. Dolník splnomocnenie
prijíma.

OZ schvaľuje, aby sa obec Kunerad, v zastúpení splnomocnenca Romana Dolníka, zúčastnila na
zhromaždení (zhromaždeniach) vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru
Brezie Stránske, za účelom postúpenia výkonu práva poľovníctva v tomto poľovnom revíri.
Najmä, aby sa aktívne zúčastnila na všetkých právnych úkonoch potrebných k presadzovaniu práv
a oprávnených záujmov obce podľa ustanovení zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení
neskorších prepisov, a to hmotnoprávnych (napr. vznik alebo zánik poľovných revírov, uzatváranie
zmlúv o užívaní poľovného revíru a iných) i procesnoprávnych (napr. účasť na zhromaždeniach
vlastníkov alebo obdobných v konaniach, doručovanie písomností a iných), týkajúcich sa všetkých
nehnuteľností – poľovných pozemkov v zmysle zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení
neskorších prepisov vo vlastníctve obce
• schválené – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
a
z a v ä z u j e Obec (splnomocnenca), aby na zhromaždení (zhromaždeniach) vlastníkov poľovných
pozemkov začlenených do poľovného revíru Brezie Stránske hlasovala s ohľadom na osobitý zreteľ
v prospech tých poľovníkov z obcí, ktorých katastrálne územie je začlenené do poľovného revíru
Brezie Stránske, ktorí predložia najvýhodnejšiu ekonomickú a finančnú ponuku,
za – 7 hlasov;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
- Z dôvodu zverejnenia priemernej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2015 Štatistickým
úradom SR Mgr. Urbancová požiadala OZ o rozhodnutie o výške platu starostky. OZ schvaľuje
zvýšenie platu starostky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon")
určeného podľa § 3 ods. 1 zákona o 6,85 %, s účinnosťou od 1.1.2016. Plat starostky na rok 2016 je
totožný s platom v roku 2015,
• schválené – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
K bodu č. 7
- P. Zelenay predložil žiadosť o odstránenie závad na kanalizačnom poklope umiestneného v
miestnej komunikácii pre RD č. 147,
- P. Zelenay predložil dotaz, kedy sa bude vytyčovať miestna komunikácia v časti Kríž v ktorej
budú zabudované inžinierske siete pre novostavbu rodinného domu. P. starostka informovala, že
vytyčovanie komunikácie sa pripravuje v apríli 2016.
K bodu č. 8
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným a rokovanie
ukončila.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
starostka obce

Zapísal: Mgr. Urbancová Overil: Juraj Remenec
Peter Škorvánek Zverejnené: 18.3.2016

Príloha Zápisnice

Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kunerad
na základe prijatého Uznesenia č.17/102/2016

Na základe prijatého Uznesenia č. 17/102/2016 zo dňa 5.2.2016, Obecné zastupiteľstvo v Kunerade
podľa ustanovení § 18f, ods. 1, písmeno h) zákona NR SR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení
poverilo hlavnú kontrolórku obce vysvetliť pracovnú dobu starostky a výkon verejnej funkcie v
zmysle zákona o verejných činiteľoch, skontrolovať knihu jázd služobného motorového vozidla
starostky a ďalšie žiadosti uvedené v anonymnom liste.
Na základe prijatého Uznesenia č.17/102/2016 predkladám správu z kontrolnej činnosti týkajúcej sa
zverejnenia odpracovaných hodín starostky obce Kunerad Mgr. Moniky Kaveckej MHA, MPH za
mesiac november 2015 – február 2016, zverejnenia jej písomnej dochádzky za mesiac november 2015
až február 2016 ako aj zverejnia denných záznamov jázd služobných vozidiel používaných starostkou
obce za mesiac november 2015 až február 2016.
1. Zverejnenie odpracovaných hodín starostky Obce Kunerad Mgr. Moniky Kaveckej MHA,
MPH za mesiac november 2015, december 2015, január 2016 a február 2016, zverejnenia
písomnej dochádzky za mesiac november 2015 až február 2016.
Podľa Ústavného zákona 354/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, čl.2 písmeno o) je funkcia starostu obce verejnou funkciou. Zákon 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení § 13, ods. 1) ustanovuje starostu obce ako predstaviteľa obce a najvyššieho
výkonného orgánu obce. Starosta obce dochádzku neeviduje nakoľko ako štatutár obce nie je
zamestnancom obce a nepodlieha tejto povinnosti. Obec Kunerad vychádzajúc z ust. § 84 zákona č.
311/2001 Z.z. zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ust. § 12 zákona č. 552/2003 Z.z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a na základe ust. § 13, ods. 4, písm.
d/ zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov má vydaný Pracovný poriadok, kde
má určený pracovný fond 37,5 h/ týždenne (§ 85, ods. 5 ZP a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa
pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme). Mzdová účtovníčka obce na
základe určeného pracovného fondu podľa prijatého pracovného poriadku, vypočítava mesačný fond
odpracovaných hodín pre starostku obce. Pri vypočítaní odpracovaných hodín starostka obce
priebežne odovzdáva podklady / dovolenkové lístky /. V mesiacoch november 2015 až február 2016
boli mzdovej účtovníčke obce Kunerad predložené starostkou obce dovolenkové lístky a to v počte
v dní: november 2015 - 0 dní, december 2015 - 4 dni, január 2016 - 1 deň, február 2016 - 4 dni.

2. Zverejniť denné záznamy jázd služobných vozidiel za mesiac november 2015 až február 2016.
Starostka obce na plnenie pracovných povinností používa osobné motorové vozidlo značky KIA
cee´d, ŠPZ ZA 310 DM. Vozidlo je určené aj pre ostatných zamestnancov obce, za ktoré je však
zodpovedná starostka obce. Evidencia jázd sa vedie v denníku záznamov o prevádzke motorového
vozidla. Tlačivá sú uložené u starostky obce. Evidencia o prevádzke služobného motorového vozidla
KIA cee´d, ŠPZ ZA 310 DM, resp. o uskutočnených jazdách, obsahuje tieto údaje:
• dátum,
• meno vodiča a označenie vozidla (evidenčné číslo),
• trasa cesty (odkiaľ – kam),
• účel cesty tak, že preukazuje súvislosť konkrétnej pracovnej cesty (napríklad obchodné
rokovanie, nákup materiálu, rozvoz tovaru a pod.),
• stav tachometra,
• najazdené kilometre,
• podpis vodiča .

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené záznamy o evidencii ubehnutých kilometrov za mesiace
november 2015 – február 2016.
Mesiac

Počiatočný stav
tachometra

Konečný stav
tachometra

Ubehnuté
kilometre

november

146 356

147 079

723

december

147 079

147 708

629

január

147 708

148 100

392

február

148 100

148 770

670

Spolu

2 414

Celkový počet ubehnutých kilometrov za kontrolované obdobie je 2 414. Služobné motorové vozidlo
bolo využívané pri plnení pracovných povinností v len rámci okresu Žilina a v jednom prípade bolo
použité v rámci okresu Martin z dôvodu školenia primátorov miest a starostov obcí.
Vykonaním kontroly z dôvodu prekontrolovania pracovnej doby starostky obce Kunerad a
skontrolovanie knihy jázd služobného motorového vozidla používané starostkou obce neboli zistené
žiadne závažné porušenia.

V Kunerade dňa 11.03.2016

Ing. Zuzana Kameníková
hlavná kontrolórka obce

