Zápisnica z dvadsiateho štvrtého riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 11.7.2016, 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. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3 Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2016
4. Monitorovacia správa k 30.6.2016
5. Nákup nového auta na leasing
6. Použitie RF na nákup nového auta na leasing
7. VII.zmena rozpočtu
8. Pamätní SNP – 50.výročie
9. Športový deň
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
K bodu č. 1
- p. starostka privítala prítomných, bol schválený program zasadnutia, zapisovateľka - Jozefa
Vandlíková a komisia na overenie zápisnice v zložení: Capko Ján, Katarína Slyšková
 schválené – jednohlasne;
zdržal sa – 0 hlasov;
proti – 0 hlasov,
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené,
K bodu č. 3
- p. kontrolórka - Ing. Zuzana Kameníková - predložila Plán kontrolnej činnosti
na II.polrok 2016
OZ berie na vedomie
Za – 5 hlasov
proti – 0 hlasov
zdržal sa – 0 hlasov
K bodu č. 4
-p. Vandlíková predložila Monitorovaciu správu k 30.6.2016-obec v súlade so zákonom č.
523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení neskorších
predpisov, a v súlade s vnútornými predpismi – Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami – predkladá Monitorovaciu správu k 30.6.2016
OZ berie na vedomie
Za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
K bodu č. 5
- p. starostka predložila – Nákup nového auta na leasing – z dôvodu opotrebovaného
motorového vozidla SEAT INCA, ktoré je už vo veľmi zlom technickom stave a STK končí

v mesiaci november je potrebné zakúpiť nové auto, ktoré budeme mať na tie účely na ktoré bola
SEAT INCA - a to rozvoz stravy pre dôchodcov, dovoz a rozvoz materiálu po obci, ale aby
bolo aj viacmiestne t.z. 9 miestne.
OZ dalo úlohu p. starostke do budúceho zastupiteľstva zohnať viacero cenových ponúk aby
bolo možné porovnať nielen cenu ale aj technické parametre vozidla
OZ schvaľuje – Nákup nového auta na leasing
Za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
K bodu č. 6
- p.Vandlíková predložila použitie – čerpanie RF na nákup nového auta na leasing. Z dôvodu
schválenia – Nákupu nového auta na leasing – OZ schvaľuje použitie – čerpanie RF na nákup
nového auta na prvú akontáciu vo výške 5 000,00 EUR.
OZ schvaľuje
Za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
K bodu č. 7
P. Vandlíková predložila VII zmenu rozpočtu obce. Obecné zastupiteľstvo v Kunerade
schvaľuje VII. Zmenu rozpočtu /obce Kunerad na rok 2016/, takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú zo sumy 539 741,78 eura na sumu 549 512,43 eura, zvýšenie o
sumu 9770,65 eura,
2. Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 524 671,34 eura na sumu 534 634,34 eura, zvýšenie o
sumu 9960,00 eura,
3. Kapitálové príjmy sa nemenia rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy,
4. Kapitálové výdavky sa zvyšujú zo sumy 9720,00 eura, na sumu 14764,96 eura, zvýšenie
o sumu 5 044,96 eura.
5. Finančné operácie - príjmové sa zvyšujú zo sumy 22330,43 eura, na sumu 27330 ,43 eura ,
zvýšenie o sumu 5 000,00 eura
6. Finančné operácie - výdavkové sa nemenia zo sumy 26012,00 eura,
OZ schvaľuje
Za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
K bodu č. 8
-p. starostka predložila akciu - Pamätník SNP – 50 výročie –
 Hosť: Dubeňová Petra informovala – ohľadom Oslavy SNP – pamätníka SNP - pri
príležitosti jeho 50.výročia – je to kultúrna pamiatka.
Požiadala obec Kunerad v zastúpení OZ AKURAD o spoluprácu pri Oslavách SNP
a pamätníku SNP v Kunerade.
OZ AKURAD navrhlo program:
*dátum : 28.8.2016 a začiatok: 15,00 hod
*miesto: Pamätník SNP v Kunerade
*Program: otvorenie – príhovor starostky obce Kunerad, príhovor predsedu OZ AKURAD
*položenie vencov k pamätníku (DHZ Kunerad, Zväz protifašistických bojovníkov)
*SNP po rokoch a jeho význam pre súčasnosť
*vystúpenie kapely Carpathian Project /cena za vystúpenie cca 200 EUR/
*Osudy hrdinov SNP v Rajeckej doline – história písaná osobnými príbehmi jednotlivcov
(spolupráca s Ústavom pamäti národa)

OZ AKURAD už oslovili Zväz protifašistických bojovníkov – sľúbili účasť, ešte oslovia
Ústav pamäti národa – ak niekto prisľúbi účasť
*p.starostka pozve starostov z okolitých obcí , osloviť majiteľa pozemku o plánovanej akcií
a zároveň túto akciu nahlásiť aj polícií.
Zároveň Dubeňová Petra požiadala aj o zabezpečenie gulášu, piva/nealka zo strany obce
Kunerad
OZ schvaľuje akciu a zároveň schvaľujú prispieť na občerstvenie
Za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
K bodu č. 9
-p. starostka predložila akciu športový deň – pripraviť plagát, v piatok 15.7.2016 stretnutie na
ihrisku podľa potreby kto môže o 17,00, kde sa bude robiť príprava na guláš, zároveň bude
žrebovanie ulíc – poradie v akom sa začne hrať uličný turnaj. Zabezpečení sú rozhodcovia na
uličný turnaj – Miroslav Capko /ktorý si zabezpečí podľa možnosti ďalších rozhodcov/
V sobotu 16.7.2016 ráno o 06,00 hod príchod na ihrisko tí čo budú variť guláš a ostatní
príchod medzi 07,00-07,30 hod, kedy sa začnú pripravovať stan na vonkajší bufet, vnútorný
bufet, stan a ceny pre súťažiace deti. Potrebné je zabezpečiť ostré nožíky na krájanie mäsa.
Zabezpečiť pivo 10 sudov /najlepšie gambrinus/ alebo podľa ceny, kofola 5 sudov, špekačky,
klobásy, hranolky /30kg/ nealkoholické pivo, a ostatné potraviny a tovar na športový deň.
Súťaže pre deti sa začnú od 09,30 hod a súčasne sa začne aj uličný turnaj. Cez prestávku
medzi futbalovými zápasmi bude exhibičný futbalový zápas medzi – zamestnanci obce a žiaci
TJ Partizán Kunerad. Sú zabezpečené nafukovacie atrakcie ktoré budú pre deti od 13,00 do
19,0 hod, je potrebné prekontrolovať elektrinu. Poobede po skončení turnaja všetkým
súťažiacim deťom sa budú rozdávať trička.
OZ berie na vedomie
Za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0,
K bodu č. 10
- rôzne:
 p. starostka informovala o príprave GP na Háj geodetom p. Bielikom.
 p. starostka predložila - Zmluvu o zriadení vecného bremena – od SSE – vo veci
realizácie stavby „Kunerad, Horný koniec – zahustenie TS pri škole“ a s tým spojenú úpravu
vzťahu k pozemkom nachádzajúcim sa v katastrálnom území Kunerad, ktoré sú realizáciou
citovanej stavby dotknuté. Spoločnosť SSE má záujem o úpravu vzťahu k časti nehnuteľnosti,
ktoré sú dotknuté citovanej stavby formou Zmluvy o zriadení vecného bremena. Rozsah
vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 122/2012.
OZ navrhuje presunúť do budúceho zastupiteľstva –
OZ schvaľuje
Za – 0
proti – 0
zdržal sa - 5
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mesačnú odmenu vo výške 50,00 EUR – hlavnému
kontrolórovi – odmenu vyplatiť za mesiac júl 2016
Za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
 p. starostka - informovala, že končí funkčné obdobie Rady školy pri Materskej škole
v Kunerade a Rady školy pri Základnej školy v Kunerade dňa 31.8.2016
a zároveň navrhuje aby členovia p. Katarína Slyšková a p. Roman Dolník pokračovali aj
ďalšie funkčné obdobie ako členovia Rady školy pri MŠ a Rady školy pri ZS.
OZ schvaľuje na funkčné obdobie členov do Rady školy MS a ZS p. Katarínu Slyškovú
a p.Romana Dolníka do 31.8.2020
Za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0

K bodu č. 11
- diskusia:
K bodu č. 12
- záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným a rokovanie
ukončila.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
starostka obce

Zapísal:
Overil:

Jozefa Vandlíková
Ján Capko
Katarína Slyšková
Zverejnené: 13.7.2016

