Zápisnica z dvadsiateho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 11.4.2016, 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
4. Záverečný účet
5. Zmena rozpočtu
6. Deň matiek
7. Deň zeme
8. Príprava zhromaždenia obyvateľov obce
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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 Roman Dolník,
• schválené – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené,
K bodu č. 3
- Hl. kontrolórka predložila odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok
2015. OZ berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok
2015,
• za – 7 hlasov;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
K bodu č. 4
- P. Vandlíková predložila záverečný účet za rok 2015. OZ berie na vedomie rozbor rozpočtového
hospodárenia obce za rok 2015,
• za – 7 hlasov;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad,
• schválené - jednohlasne;
zdržal sa - 0 hlasov;
proti - 0 hlasov,
OZ schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 3987,33 eura,
• schválené - jednohlasne;
zdržal sa - 0 hlasov;
proti - 0 hlasov
K bodu č. 5
- P. Vandlíková predložila IV. zmenu rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo v Kunerade berie na vedomie
IV. Zmenu rozpočtu - rozpočtové opatrenie /obce Kunerad na rok 2016/, takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú zo sumy 524354,75 eura na sumu 524385,72 eura, zvýšenie o sumu
30,97 eura,
2. Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 480852,71 eura na sumu 483217,48 eura, zvýšenie o sumu
2364,77 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 zvyšujú zo sumy 21762,55 eura na sumu 22330,43 eura, zvýšenie
o sumu 567,88 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 V. zmenu rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo v Kunerade schvaľuje V.
Zmenu rozpočtu /obce Kunerad na rok 2016/, takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú zo sumy 524385,72 eura na sumu 525622,48 eura, zvýšenie o sumu
1236,76 eura,
2. Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 483217,48 eura na sumu 496658,66 eura, zvýšenie o sumu
13441,18 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 22330,43 eura,
6. Finančné operácie - výdavkové sa nemenia zo sumy 26012,00 eura,
• schválené - jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
K bodu č. 6
- OZ schvaľuje Deň matiek dňa 8.5.2016 o 14,30 h., pozvať nie len matky ale aj otcov. V programe
príhovor starostky, vystúpenie detí ZŠ a MŠ. Občerstvenie, koláče, kvet.
Príprava kultúrnej akcie - čas prípravy oznámi poslancom OZ starostka
• schválené - jednohlasne;
zdržal sa - 0 hlasov;
proti - 0 hlasov,
K bodu č. 7
OZ berie na vedomie ,,Deň zeme":
- dňa 22.4.2016 sa zapoja deti z MŠ a ZŠ, čistenie časti obce od odpadkov (podľa možností detí,)
- dňa 23.4.2016 sa zapoja občania - čistenie obce od odpadkov,
- Obec sa zapojí do projektu čisté vody Rajeckej doliny dňa 16.4.2016 od 9,00 hod.
K bodu č. 8
Na prerokovanie obecných vecí, ktoré sa dotýkajú Všetkých obyvateľov obce, v súlade s § 11b zákona
č. 369/990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad
zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce dňa 15.4.2016 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome, Kunerad č.
60; Program zhromaždenia:
1. Vysporiadanie pozemku areálu ihriska TJ Partizán Kunerad, parcela č. 775/2 o výmere 17415
m2 ostatnej plochy, C-KN, k. ú. Stránske, navrhovaná kúpna cena od obce Stránske 20 eur/m2 .
2. Predstavenie možnosti výstavby nájomného bývania a zabezpečenie starostlivosti o seniorov.
3. Označovanie ulíc, informácie pre občanov.
• za – 7 hlasov;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
Príprava zhromaždenia:
Bod programu č. 1 - Návrh riešenia vysporiadania pozemku: odkúpenie pozemku, iné riešenie,
priorita obce, občanov, finančné možnosti, verejná zbierka,
Bod programu č. 2 - prieskum záujmu o výstavbu bytovky a domu seniorov, prezentácia,
Bod programu č. 3 - Vyjadrenie občanov k pomenovaniu ulíc, informácie o procese označovania ulíc.
K bodu č. 9
P. starostka predložila Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kunerad, na roky
2006 - 2022, aktualizácia na roky 2016 - 2022. OZ schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Kunerad, na roky 2006 - 2022, aktualizácia na roky 2016 - 2022,
• schválené – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
- P. starosta predložila žiadosť p. Remencovej Ivety a p. Remenca Ivana – žiadosť o finančnú
výpomoc pre dcéru Ivanu Remencovú na čiastočné pokrytie nákladov na latinsko - americké tance.
OZ konštatuje, že podľa rozpočtových pravidiel obec nemôže prispievať z rozpočtu obce fyzickým
osobám, pokiaľ sa nejedná o sociálnu výpomoc.
K bodu č. 10
- P. starostka predložila ústny podnet od p. Prieložného, sťažnosť na otrasy po panelovej ceste, hluk,..
OZ prerokovalo podnet, vyslovili ľútosť nad tým, že predkladateľ podnetu má dom postavený priamo
oproti kultúrnemu domu, popri panelovej ceste. Panelová cesta bola postavená už v roku 1990,

kultúrny dom, roky pred výstavbou rodinného domu p. Prieložného, ktorý bol kolaudovaný v roku
2001. Stavebník dobre poznal prostredie v ktorom bola stavba realizovaná.
Retarder nie je možné umiestniť na panelovú cestu, je to cesta s vysokým stúpaním, kde umiestnenie
spomaľovacieho pruhu by mohlo spôsobovať problémy, panely samé o sebe pôsobia ako retarder.
V budúcnosti sa uvažuje o postupnej rekonštrukcii predmetnej cesty.
- P. starostka informovala o súťaži Hasičskej edície ,,Stojíme za hasičmi", kde môžu občania, ktorí
sa zapoja do súťaže vyhrať atraktívne ceny pre našich hasičov.
K bodu č. 11
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným a rokovanie
ukončila.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
starostka obce

Zapísal: Mgr. Urbancová Overil: Ján Capko
Roman Dolník Zverejnené: 20.4.2016

