Zápisnica z dvadsiateho druhého riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 9.5.2016, 19.00 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. Otvorenie zasadnutia
2. Možnosti alternatívy výstavby bytových jednotiek
3. Kontrola uznesení
4. Prerokovanie záverov z rokovania v obci Stránske - vysporiadanie športového areálu TJ Partizán
Kunerad
5. Pasportizácia ciest
6. Príprava VZN o označovaní ulíc
7. Návrh VZN o odpadoch
8. Príprava športového dňa - pouličný turnaj
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: Juraj Remenec a Katarína Slyšková
• schválené – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
K bodu č. 2
OZ odporúča starostke obce uskutočniť prieskum záujmu o výstavby bytov. Zistiť záujem o výstavbu
bytov nájomných alebo bytov v osobnom vlastníctve,
• za – 6 hlasov;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
K bodu č. 3
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené,
K bodu č. 4
Šesť poslancov OZ a starostka obce sa zúčastnili na rokovaní OZ obce Stránske. Osobne predložili
návrh na vysporiadanie plochy futbalového ihriska TJ Partizán Kunerad. Návrh bol písomne doručený
na obecný úrad Stránske dňa 22.4.2016, pod č. j. 137/2016-1. V rozprave spoločne rokovali o
viacerých možnostiach. OZ obce Stránske písomne doručí obci Kunerad záver z rokovania. OZ
odporúča starostke obce požiadať SPP - D, a.s. o písomné vyjadrenie, či sa na pozemkoch ,,Háj"
nachádzajú siete plynárenských zariadení, ak sa nachádzajú, žiadame vyznačiť v ktorej oblasti s
uvedením podmienok ochranného pásma,
• za – 6 hlasov;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
K bodu č. 5
- OZ berie na vedomie informáciu p. starostky o doručení cenovej ponuky na zhotovenie diela
,,Pasportizácia ciest". Dielo by bolo zhotovené cca za 6 týždňov za cenu 6000 eur. Jedná sa o
pasportizáciu asi 10 km ciest celej obce. Boli oslovení aj ďalší zhotovitelia na doručenie cenovej
ponuky.
K bodu č. 6
OZ berie na vedomie prípravu na Návrh VZN o označovaní ulíc, odporúča obecnému úradu
elektronicky doručiť poslancom vyhodnotenie dotazníka, ktorým občania navrhovali názvy ulíc.
Pripomienky, návrhy predloží OZ na ďalšom rokovaní OZ.

K bodu č. 7
OZ berie na vedomie Návrh VZN obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Kunerad. OZ navrhuje zakúpiť 2 kompostéry, na biologický
rozložiteľný odpad zo záhrad a cintorína, s umiestnením pri veľkoobjemovom kontajnery. OZ
konštatuje, že je potrebné v budúcnosti riešiť pozemok na ktorom by bol zriadený zberný dvor obce,
• za – 6 hlasov;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
K bodu č. 8
Športový deň s pouličným turnajom, ktorý bude 16.7.2016.
OZ konštatuje, že je potrebné vyvolať stretnutie org. Kuny ,,B", TJ Partizán Kunerad a obce na
doriešenie spoločných pravidiel pouličného turnaja, aby nedochádzalo k zbytočným nezrovnalostiam
k zaradeniu hráčov, tiež dohodnúť spoločné organizačné pokyny. Pre deti sa pripravia športové hry,
ceny a tričká s logom obce. Tričká aj pre organizátorov podujatia a zamestnancov obce. Sponzori:
VUC Žilina, OOCR Rajecká Dolina, obec,.. O hudobný doprovod sa postará DJ Orech. V prestávke
medzi zápasmi kultúrna vložka, útok DHZ, pre deti hrad na skákanie. Ďalšie príspevky a návrhy na
športový deň predložia poslanci OZ na ďalšom zasadnutí OZ.
K bodu č. 9
- P. starostka informovala o zverejnení strategického dokumentu ,,Územný plán obce Stránske a o
oznámení o začatí obstarávania Územného plánu obce Stránske,
- P. starostka informovala o začatí konania o zmene a určení nových ochranných pásiem Letiska
Žilina,
- P. starostka predložila žiadosť p. Brežného s potrebnými informáciami týkajúce sa pretrvávajúceho
problému s padaním škridiel, plechov a dreva z chátrajúcej susednej nehnuteľnosti. Starostka
komunikovala s vlastníkom neudržiavanej nehnuteľnosti, prisľúbil nápravu. Stavebná komisia prizve
sporné strany na prerokovanie podnetu, vlastník nehnuteľnosti bude vyzvaný k odstráneniu
skutočnosti,
- P. starostka informovala o upovedomení poškodeného, obec Kunerad o hlavnom pojednávaní v
trestnej veci - Emílio Nagy,
- P. starostka informovala o žiadosti SLK, a s., Rajecké Teplice, kde požiadali o vyjadrenie, ktoré z
parciel evidovaných na LV č. 144 sú stavebnými pozemkami v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- P. starostka informovala o ústnej sťažnosti p. Prieložného, zaplesnenie fasády z dôvodu výsadby
stromov popri domu od susedného vlastníka. P. starostka komunikovala so susedmi, susedia sa
vzájomne dohodnú na vyriešení sporu.
- OZ konštatuje, že ,,Váľanie májov" bude v piatok 27.5.2016 za účasti detí MŠ, ZŠ a občanov s
hudobným doprovodom a malým občerstvením,
- P. starostka informovala o otvorení letnej sezóny Rajeckej doliny. V rámci OOCR Rajeckej doliny
bude 28.5.2016 v Rajeckých Tepliciach prezentovanie našej obce od 10.00 hod. do 15.00 h.,
- P. starostka informovala o žiadosti o súčinnosť pri výkone štátneho dozoru od Slovenskej inšpekcie
ŽP, Inšpektorát ŽP Žilina.
K bodu č. 10
- Diskusia o príprave športového dňa,
- Diskusia o váľaní májov.
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: Juraj Remenec
Katarína Slyšková Zverejnené: 12.5.2016

