Zápisnica z dvadsiateho prvého mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 20.4.2016, 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 : 5
Navrhovaný program:
1. Vysporiadanie areálu futbalového ihriska - vyjadrenie ku listu č. 152/2016 obce Stránske.
2. Projekt: Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovické
Zálesí, číslo zmluvy: 2242022002401.
3. Deň zeme spojený so stavaním májov.
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,
Vysporiadanie plochy futbalového ihriska je vecou verejnou, dotýka sa všetkých obyvateľov našej
obce. Na základe toho obecné zastupiteľstvo zvolalo zhromaždenie obyvateľov na deň 15.4.2016,
kde sa mali možnosť vyjadriť obyvatelia k predloženému návrhu od obce Stránske. Na zhromaždení
sa zúčastnilo cca 100 obyvateľov, ktorí majú citový vzťah k futbalu, aj tých ktorí boli pri výstavbe
celého športového areálu TJ Partizán Kunerad. Je to citlivá záležitosť, hriechy z minulosti. Vo
vyjadrení pre obec Stránske obecné zastupiteľstvo vychádzalo zo záverov zo zhromaždenia.
Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad uznieslo, na vyjadrení k listu č. j. 152/2016 zo dňa 15.3.2016
pre obec Stránske:
• Obec Kunerad ponúka kúpnu cenu 2.50 eura/m2 za pozemok, parcelu č. 775/2 o výmere
17415 m2 ostatnej plochy C-KN, k. ú. Stránske, na ktorej je vybudované futbalové ihrisko TJ
Partizán Kunerad a tiež ako plnohodnotnú náhradu za pozemok 17415 m2 pozemku, ktorý je
vo vlastníctve obce Kunerad v k. ú. Stránske ,,Háj",
• za – 5 hlasov;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
K bodu č. 2
P. starostka informovala o projekte ,,Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov
Rajecká dolina a Luhačovické Zálesí, číslo zmluvy: 2242022002401". OZ sa uznieslo na tom, že:
aktivitu projektu č. 2: Obnova brehových porastov: Opatrenia na ochranu pred povodňami,
odstránenie prekážok v prietočnosti toku a aktivitu projektu č. 3: Obnova brehových porastov:
Výsadba novej zelene v povodiach tokov bude realizovať obec Kunerad na vlastné náklady tak, aby
invázia nežiadúcich rastlín v katastri obce Kunerad bola eliminovaná, vodné toky prietočné a hlavná
idea projektu pokračovala aj do budúcnosti. Aktivity budú v rámci projektu zrealizované do
30.8.2016,
• za – 5 hlasov;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
K bodu č. 3
P. starostka predložila návrh na zmenu termínu čistenia obce od odpadkov v rámci Dňa zeme, na deň
29.4.2016 zapojí sa materská škola a základná škola, dňa 30.4.2016 ostatní občania, začiatok akcie
od 10.00 hod. Ako občerstvenie sa pripraví guláš, po obede sa slávnostne postavia máje. OZ súhlasí
so zmenou termínu čistenia obce od odpadkov v rámci Dňa zeme, a so spojením akcie so stavaním
májov,
• za – 5 hlasov;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov.
Zapísal: Mgr. Urbancová Overil: Ján Capko
Roman Dolník Zverejnené: 20.4.2016

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
starostka obce

