Zápisnica z dvadsiateho šiesteho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 12.9.2016, 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. Zmluva o zriadení vecného bremena od SSE-Distribúcia a.s. Žilina
4. Ihrisko TJ Partizán Kunerad
5. VZN 02/2016 Požiarny poriadok obce Kunerad
6. TJ Partizán Kunerad – navýšenie dotácie na rok 2016
7. IX. Zmena rozpočtu
8. Posedenie so staršími v októbri
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: Mgr. Peter Dubeň a Katarína Slyšková
• schválené – 6 hlasov zdržal sa – 0 hlasov proti – 0 hlasov nehlasoval - Remenec
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené,
K bodu č. 3
Zmluva o zriadení vecného bremena od SSE-Distribúcia a.s. Žilina. P. starostka predložila OZ
odpoveď SSE - D, a.s. na oznámenie obce zo dňa 10.8.2016, kde uvádzajú že požiadavke obce,
vyplácanie ročnej odplaty za zriadenie vecného bremena vo výške 50 € za každý rok nájmu nie je
možné vyhovieť, znamenalo by to zmenu zmluvného vzťahu zo zmluvy o zriadení vecného bremena
na nájomnú zmluvu. Ďalej uvádzajú, že v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike je spoločnosť
SSE - D, a.s. povinná preukazovať vzťah k pozemkom, na ktorých sú umiestnené elektroenergetické
zariadenia vo forme vecných bremien, kde za zriadenie vecného bremena ma nárok vlastník
pozemku jednorazovú náhradu. Ďalej uvádzajú, že v prípade, ak sa nedohodneme na vyriešení
majetkovoprávnych vzťahoch, budú SSE - D, a.s. nútení nielen nepripojiť ďalších odberateľov na
predmetnú trafostanicu, ale aj vykonať technické opatrenia pre zamedzenie vzniku škôd a ohrozenia
života a zdravia spočívajúce v odpojení predmetného elektroenergetického zariadenia z distribučnej
siete prevádzkovateľa. OZ odporúča starostke prerokovať riešenie zriadenia vecného bremena
s riaditeľom SSE - D, a.s. a právničku Mgr. Ďuranovou,
• za – 6 hlasov zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov
nehlasoval - Remenec
K bodu č. 4
Vysporiadanie plochy ihriska TJ, parcela č. 775/2 C-KN, k. ú. Stránske - obec Stránske doručila
vyjadrenie, že z dôvodu neuznášania schopnosti OZ nebolo možné prijať uznesenie. OZ odkladá
ďalší postup do doručenia uznesenia z obce Stránske, ktorým sa OZ vyjadrí na návrh obce Kunerad.
K bodu č. 5
P. Urbancová predkladá na schválenie VZN 2/2016 Požiarny poriadok obce Kunerad. Návrh VZN
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce od 9.8.2016 do 23.8.2016, bez
pripomienok občanov. OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2016 Požiarny
poriadok obce Kunerad,

•

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

nehlasoval - Remenec

K bodu č. 6
TJ Partizán Kunerad požiadala o navýšenie dotácie na podporu činnosti futbalového klubu na rok
2016 vo výške 500 eur, z dôvodu navýšenia výdavkov na vybavenie žiakov. Neočakávané výdavky
sú spojené s činnosťou klubu. OZ schvaľuje navýšenie dotácie pre TJ Partizán Kunerad na rok 2016
vo výške 500 eur,
• schválené – 6 hlasov zdržal sa – 0 hlasov proti – 0 hlasov nehlasoval - Remenec
K bodu č. 7
P. Vandlíková predložila IX. Zmena rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo v Kunerade schvaľuje IX. Zmenu rozpočtu /obce Kunerad na rok 2016/, takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú zo sumy 550558,86 eura na sumu 552293,58 eura, zvýšenie o sumu
1734,72 eura,
2. Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 535362,77 eura na sumu 537096,62 eura, zvýšenie o sumu
1733,85 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 nehlasoval - Remenec
K bodu č. 8
OZ berie na vedomie Posedenie s najstaršími, občania 70 a viac rokov dňa 23.10.2016. O 11 hod.
bude slávnostná sv. omša, obed o 12,30 hod., vystúpenie deti MŠ a ZŠ,
• za – 6 hlasov zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov
nehlasoval - Remenec
K bodu č. 9
- P. starostka predložila sťažnosť p. Baránkovej Anny na poškodenie základov domu a druhú
sťažnosť, chodenie po pozemku autami a vydanie súhlasu na prístavbu. OZ odporúča stavebnej
komisii miestne zisťovanie, zistiť skutočnosti uvedené v sťažnostiach p. Baránkovej,
- P. starostka predložila žiadosť Coop Jednoty, s.d., Predmestská 71, Žilina o povolenie umiestniť
navigačnú tabuľu s rozmermi 80 x 120 cm. V návrhu uvádzajú umiestnenie na stĺp
telekomunikačných zariadení. Podľa § 56 písm. j) zákona č. 50/1976 Z. z. zákon o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pri reklamných
stavbách, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m2, umiestnených na stĺp
verejného osvetlenia alebo na stĺp trakčného vedenia, ak nezasahuje do prejazdného profilu pozemnej
komunikácie ani do priechodového prierezu dráh sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje.
Obec nie je oprávnená vydávať súhlas na umiestnenie navigačnej tabule na cudzie zariadenie. OZ
navrhuje umiestnenie navigačnej tabule na multifunkčné ihrisko, po dohode,
- P. starostka informovala o dopravnom zrkadle, ktoré bude umiestnené pri dome č. 74,
- P. starostka predložila správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy s roč. 1. - 4., Kunerad č. 103 za školský rok 2015/2016, ktorá bola prerokovaná
Pedagogickou radou školy dňa 6.9.2016 a Radou školy pri ZŠ Kunerad dňa 6.9.2016. Rada školy pri
ZŠ Kunerad odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s roč. 1. - 4., Kunerad č. 103, za školský rok 2015/2016. OZ schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s roč. 1. - 4., Kunerad č. 103,
za školský rok 2015/2016
• schválené – 7 hlasov zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov
- Hody, OZ berie na vedomie Hody obce.
Program: v piatok 16.9. – detská diskotéka od 16,00 hoh. do 22,00 hod., hrá DJ Shark, maľovanie
deti, balóny, občerstvenie hranolky, korbáče, sladkosti, nealko, ..
Sobota 17.9. - od 13,00 hod. do 15,00 hod. Heligonkári spod Kľaku, od 15,00 hod. do 16,00 hod.
Carpathians Project, od 16.00 hod. do 18.00 hod. country skupina Zálesáci, v poobedňajších
hodinách vystúpi Fatranská muzika. Gurmánske pochutiny: - guláš hovädzí, segedínsky, langoše,
držky tak ako ich nepoznáte, halušky s bryndzou, palacinky, zemiakové placky, kukuricu,
hranolky. Od 19,00 hod. hodová zábava s bohatou tombolou, hl. cena retro-elektro bicykel.

Nedeľa – Hodová sv. omša 11,00 hod., občerstvenie a darček pre občanov.
oznámiť kultúrne akcie PZ SR.

OZ odporúča OcÚ

K bodu č. 10
Diskusia o hodových slávnostiach obce
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: Mgr. Peter Dubeň
Katarína Slyšková
Zverejnené: 20.9.2016

-

