Zápisnica z devätnásteho mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 21.3.2016, 17.00 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. Úvod
2. Výstavba bytových domov
3. Vysporiadanie pozemku pod futbalovým areálom TJ Partizán Kunerad
4. Voľba prísediaceho na okresnom súde v Žiline
K bodu č. 1
- P. starostka privítala prítomných, bol schválený program zasadnutia, zapisovateľ, Mgr. Ľubomíra
Urbancová a komisia na overenie zápisnice v zložení: Slyšková Katarína a Ing. Jozef Veselý,
• schválené – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
K bodu č. 2
- Firma TPC Group, spol. s.r.o. prezentovala OZ svoju činnosť, postup pri výstavbe bytových domov
a podmienky pre poskytnutie podpory z fondu rozvoja bývania na výstavbu bytového domu. OZ berie
na vedomie prezentáciu firmy TPC Group, spol. s.r.o.. O Prípadnej výstavbe bytových domov bude
OZ rokovať na ďalších zasadnutiach OZ.
K bodu č. 3
- P. starostka predložila žiadosť obce Stránske o záväzné vyjadrenie k predaju pozemku, parcely č.
775/2 C-KN, k. ú. Stránske, na ktorej je vybudovaný areál futbalového ihriska, ktorý užíva TJ
Partizán Kunerad. Obec Stránske ponúka na predaj parcelu č. 775/2 C-KN, k. ú. Stránske o výmere
17415 m2 ostatnej plochy za cenu 20 eur/m2. Záväzné vyjadrenie obce Kunerad žiadajú doručiť do
30 dní od doručenia listu. Vysporiadanie futbalového ihriska sa dotýka všetkých obyvateľov obce,
starostka a OZ navrhujú zvolať zhromaždenie obyvateľov obce podľa § 11b zákona o obecnom
zriadení. OZ odporúča rokovať o termíne zhromaždenia obyvateľov obce a ostatných podmienkach
na ďalšom zasadnutí OZ, odporúča OcÚ oznámiť obci Stránske, že záväzné vyjadrenie ku kúpe
pozemku, parcely č. 775/2 C-KN, k. ú. Stránske bude vydané po zhromaždení obyvateľov obce,
nakoľko vysporiadanie futbalového ihriska sa dotýka všetkých obyvateľov obce,
• za – 5 hlasov;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
nehlasoval - 1 hlas.
K bodu č. 4
P. Jaroslav Dubeň požiadal starostku a OZ o opätovné zvolenie za prísediaceho na okresnom súde v
Žiline na obdobie rokov 2016 – 2020.
Kandidát na prísediaceho Okresného súdu v Žiline – Jaroslav Dubeň, spĺňa predpoklady pre
vykonanie funkcie v súlade s § 139 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení
neskorších predpisov.
OZ volí Jaroslava Dubeňa, nar. 18.7.1969, bytom Kunerad č. 166 za prísediaceho Okresného súdu
v Žiline na obdobie rokov 2016 – 2020,
• za – 4 hlasy;
zdržal sa – 1 hlas;
proti – 0 hlasov,
nehlasoval - 1 hlas.

Zapísal: Mgr. Urbancová Overil: Ing. Jozef Veselý Katarína Slyšková Zverejnené: 23.3.2016

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
starostka obce

