Zápisnica z dvadsiateho piateho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 8.8.2016, 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. Kontrola uznesení
3. Ihrisko TJ Partizán Kunerad
4. Zmluva o zriadení vecného bremena od SSE - Distribúcia, a.s. Žilina
5. Správa hl. kontrolóra z kontrolnej činnosti za prvý polrok 2016
6. 8. Zmena rozpočtu
7. Návrh VZN č. 2/2016, Požiarny poriadok obce Kunerad
8. Schválenie Plánu na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol obce Kunerad na rok 2016
9. Povodňový plán obce, obecná povodňová komisia
10. Príprava osláv SNP
11. Hody
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
K bodu č. 1
- P. starostka privítala prítomných, bol schválený program zasadnutia, zapisovateľ, Mgr. Ľubomíra
Urbancová a komisia na overenie zápisnice v zložení: Peter Škorvánek, 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
Ihrisko TJ Partizán Kunerad, poslanci OZ a starostka sa zúčastnili OZ obce Stránske. Dňa 21.7.2016
bol zaslaný informačný list poslancom a starostovi obce Stránske o zámere obce Kunerad, výmene
cca 10 ha pozemku vo vlastníctve obce Kunerad za areál plochy ihriska, ktorý vlastní Obce Stránske.
Zasadnutie OZ obce Stránske bolo zrušené pre malú účasť poslancov. Zúčastneným bol opätovne
predložený návrh od obce Kunerad, čaká sa na vyjadrenie obce Stránske.
K bodu č. 4
Zmluva o zriadení vecného bremena od SSE - Distribúcia, a.s. Žilina, kde predmetom tejto zmluvy
je zriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a.s. Žilina ako
oprávneným z vecného bremena spočívajúce v práve umiestnenia inžinierskych sietí a pre ochranné
pásmo 1 m na časti pozemku parc. KNC č. 219, zastavaná plocha o výmere 1776 m2 v rozsahu 112
m2 vymedzenom geometrickým plánom č. 85-1/2014 vypracovaným spoločnosťou Ing. Vladimír
Hrívik - GEOMER. Predmetný pozemok je dotknutý realizáciou stavby ,,Kunerad, Horný koniec zahustenie TS pri škole". So zaslaním zmluvy bol doložený znalecký posudok. V zmluve je
navrhovaná jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú vo výške 266,72 €.
OZ nesúhlasí so znením prvej vety ods. III. Odplata za zriadenie vecného bremena zmluvy, navrhuje
uviesť do zmluvy ročnú odplatu za zriadenie vecného bremena vo výške 50 € za každý rok nájmu.
OZ žiada doplniť v zmluve výpovednú dobu zo zriadenia vecného bremena,
• za – 6 hlasov
zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov

K bodu č. 5
P. kontrolórka predložila Správu hl. kontrolóra z kontrolnej činnosti za prvý polrok 2016. Kontrolná
činnosť: kontrola evidencie došlých faktúr za I. polrok 2015, kontrola zverejňovania objednávok v
zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z.. OZ berie na vedomie Správu hl. kontrolóra z
kontrolnej činnosti za prvý polrok 2016.
• za – 6 hlasov
zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov
K bodu č. 6
P. Vandlíková predložila VIII. Zmena rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo v Kunerade schvaľuje VIII. Zmenu rozpočtu /obce Kunerad na rok 2016/,
takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú zo sumy 549512,43 eura na sumu 550558,86 eura, zvýšenie o sumu
1046,43 eura,
2. Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 534631,34 eura na sumu 535362,77 eura, zvýšenie o sumu
731,43 eura,
3. Kapitálové príjmy sa nemenia rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy,
4. Kapitálové výdavky sa nemenia zo sumy 14764,96 eura,
5. Finančné operácie - príjmové sa nemenia zo sumy 27330,43 eura,
6. Finančné operácie - výdavkové sa nemenia zo sumy 26012,00 eura,
• schválené – 6 hlasov zdržal sa – 0 hlasov proti – 0 hlasov
K bodu č. 7
P. Urbancová predkladá Návrh VZN č. 2/2016, Požiarny poriadok obce Kunerad.
Požiarny poriadok obce bol vypracovaný na základe zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi,
kde podľa § 15ods. 1 písm. d) zákona č. 314/2001 obec je povinná vypracovať a viesť dokumentáciu
ochrany pred požiarmi, dokumentáciu, ktorú ukladá § 36 písm. a) vyhláška č. 121/2002 Z. z. o
požiarnej prevencii. OZ berie na vedomie Návrh VZN č. 2/2016, Požiarny poriadok obce Kunerad,
ktorým bude zrušený Požiarny poriadok obce z roku 2004,
• za – 6 hlasov
zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov
K bodu č. 8
P. Urbancová predložila Plán na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol obce Kunerad na rok
2016, ktorý je vypracovaný podľa Plánu preventívnych protipožiarnych kontrol, stanoveného na
obdobie rokov 2012 až 2016 zo dňa 12.11.2012 a v súlade s § 23 zákona NR SR č. 314/2001 Z. zo
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. OZ schvaľuje Plán na vykonanie preventívnych
protipožiarnych kontrol obce Kunerad na rok 2016.
OZ schvaľuje člena kontrolnej skupiny pre ul. Dolná Ing. Jozefa Veselého a člena kontrolnej skupiny pre
chatovú oblasť Juraja Remenca,

•

schválené – 6 hlasov zdržal sa – 0 hlasov proti – 0 hlasov

K bodu č. 9
P. Urbancová predložila aktualizovaný Povodňový plán obce, ktorý sa aktualizuje v zmysle
aktualizovaných údajov podľa § 3 a ods. 9 vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postupov ich schvaľovania v znení neskorších predpisov k 31.8..
Aktualizuje sa najmä časť II. Povodňového plánu, Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a
zabezpečujú ochranu pred povodňami. OZ schvaľuje Povodňový plán a obecnú povodňovú komisiu v

zložení: predseda - Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH, podpredseda – Zdenko Čako, člen – Roman
Dolník, Peter Škorvánek, Ján Capko,
• schválené – 6 hlasov
zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov
K bodu č. 10
P. starostka informovala o prípravách osláv z príležitosti SNP a 50. výročia od postavenia pamätníka
SNP, ktoré sa budú konať 28.8.2016 o 15,00 hod. pri pamätníku SNP. Na prípravných prácach sa
budú podieľať zamestnanci obce, obč. združenie AKURAD, poslanci OZ a DHZO. Bude
zabezpečené občerstvenie, guláš. Pre deti, nafukovacie atrakcie zdarma. OZ berie na vedomie oslavy
z príležitosti výročia SNP a výročia 50 r. od postavenia pamätníka SNP,
• za – 6 hlasov
zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov

K bodu č. 11
OZ berie na vedomie hodové slávnosti obce 16. - 18.9.2016. V piatok – detská diskotéka do 24,00
hod. s darčekmi pre deti, reliéfne predmety, balóny a pod., v sobotu gurmánske hody od 14,00 hod.
v sprievode ľudovej hudby, od 20,00 hod. hodová zábava s tombolou, v nedeľu hodová sv. omša
o 11,00 hod. s ľudovou hudbou a občerstvením po sv. omši pre občanov.
K bodu č. 12
- P. starostka predložila prosbu p. Olexáka a Mgr. Olexákovej o vykonanie nevyhnutných stavebných
úprav, vybudovanie cesty a zabezpečenie odvodu dažďovej vody z cestnej komunikácie. Povrchová
voda z časti podmýva RD, kde hrozí zosuv pôdy a poškodenie RD č. 405. OZ konštatuje, že v rozpočte
obce nebolo počítané s úpravou komunikácie, ktorá vedie popri RD č. 405. OZ odporúča starostke
vyčistiť povrchový kanál, úpravu v poškodených miestach a dočasné vysypanie komunikácie hrubším
štrkovým pieskom, tak aby povrchová voda nepoškodzovala breh na ktorom je postavený RD č. 405.
- P. starostka predložila sťažnosť p. Olexáka a Mgr. Olexákovej na chovateľov oviec v okolí RD č.
405. Ovce im opakovane spôsobujú škodu, poškodili rastliny, ovocné kríky, vinič a ovocné stromy.
Žiadajú o upozornenie majiteľov oviec o nápravu škody a zabezpečenie ich pozemkov pred
svojvoľným pohybom oviec mimo nehnuteľnosti chovateľov, aby nedochádzalo k poškodzovaniu
cudzieho majetku. OZ odporúča starostke obce upozorniť chovateľov a majiteľov oviec p. Horníka,
p. Vereša a p. Prieložného, aby zamedzili poškodzovaniu cudzieho majetku, aby si zabezpečili
pozemky pred únikom oviec a tak zabránili značným škodám, ktoré spôsobujú; odporučiť p.
Olexákovi a Mgr. Olexákovej, aby si zabezpečili svoju nehnuteľnosť oplotením a tak zabránili
svojvoľnému vstupu zvierat.
• za – 6 hlasov
zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov
- P. starostka predložila sťažnosť p. Remenca, ktorý sa opätovne sťažuje na psa p. Chobota, ktorý
svojvoľne vstupuje na pozemok p. Remenca, ruší a ohrozuje hostí, požiera im potraviny, (mäso,
mäsové výrobky), spôsobuje škodu na majetku. OZ odporúča starostke upozorniť p. Chobota, aby
zabránil voľnému pohybu psa po okolitých nehnuteľnostiach, upozorniť na ustanovenie § 7 zákona
č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov,
• za – 6 hlasov
zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov
K bodu č. 13
- Diskusia o oslavách výročia SNP a 50 r. postavenia pamätníka SNP,
- Diskusia o hodových slávnostiach obce
K bodu č. 14
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným a rokovanie
ukončila.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
starostka obce

Zapísal: Mgr. Urbancová Overil: Roman Dolník Peter Škorvánek Zverejnené: 10.8.2016

