Zápisnica z dvadsiateho siedmeho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 10.10.2016, 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. Posedenie s najstaršími
5. Riešenie pozemkov
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
K bodu č. 1
- P. starostka privítala prítomných, bol schválený program zasadnutia, zapisovateľ, Mgr. Ľubomíra
Urbancová a komisia na overenie zápisnice v zložení: Roman Dolník, Juraj Remenec
• schválené – 6 hlasov zdržal sa – 0 hlasov proti – 0 hlasov
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené, okrem uz. 26/166/2016 - zriadenie vecného bremena
SSE
K bodu č. 3
Na základe uznesenia OZ obce Stránske, kde poslanci rozhodli o podmienkach predaja pozemku,
parcely č. 775/2 C-KN, k. ú. Stránske, kde žiadajú pozemky ,,Háj" za 1 euro a finančnú sumu 25000
euro, poslanci OZ obce Kunerad a starostka obce predložili dňa 10.10.2016 na OZ obce Stránske
ďalší návrh, možnosť riešenia vysporiadania futbalového areálu, parcely č. 775/2 C-KN, k. ú.
Stránske, vysporiadanie bez finančných prostriedkov.
Za plochu sporného futbalového areálu, parcely č. 775/2 C-KN, k. ú. Stránske je Obec Kunerad
ochotná ponúknuť celú plochu ,,Háj" cca 10 ha poľnohospodárskej plochy, parcelu č. 1970/78 o
výmere 383 m2 zastavanej plochy a nádvoria a parcelu č. 1970/102 o výmere 30 m2 zastavanej
plochy a nádvoria, C-KN, k. ú. Stránske, ktoré obec Kunerad odkúpila v minulosti za nie malé
finančné prostriedky od fyzickej osoby a čerpaciu stanicu č. 2, postavenú na parcele č. 1970/102, so
súpisným číslom 287, uvedené na LV č. 1046 vo vlastníctve obce Kunerad, za kúpnu cenu 1 euro,
ako protihodnotu za parcelu č. 775/2 o výmere 17415 m2 ostatnej plochy C-KN, k. ú. Stránske, ktorá
bude prevedená do výlučného vlastníctva obce Kunerad na základe kúpnej zmluvy, za kúpnu cenu 1
euro, bez zápisu na LV v časti C: Ťarchy. Záver z rokovania OZ obce Stránske, návrh obce Kunerad
odmietli, žiadajú zriadiť komisie oboch obcí, ktoré budú rokovať o možnosti vysporiadania
futbalového areálu. OZ schvaľuje za členov komisie pre riešenie parcely č. 775/2 C-KN, k. ú.
Stránske všetkých poslancov OZ; Mgr. Peter Dubeň, Roman Dolník, Peter Škorvánek, Katarína
Slyšková, Ing. Jozef Veselý, Juraj Remenec, Ján Capko,
• schválené – 6 hlasov zdržal sa – 0 hlasov proti – 0 hlasov
K bodu č. 4
V rámci mesiaca úcty k starším, OZ schvaľuje pozvať na slávnosť úcty k starším dňa 23.10.2016
seniorov od 65 rokov, podľa evidencie obyvateľov je to 120 seniorov,
• schválené – 6 hlasov zdržal sa – 0 hlasov proti – 0 hlasov
Pre pozvaných bude pripravený obed, vystúpenie detí z MŠ a ZŠ a ľudovej hudby, občerstvenie a
darček v podobe kalendára obce Kunerad na rok 2017

K bodu č. 5
. OZ berie na vedomie informáciu starostky o zámere zistiť možnosť dostupnosti pozemkov, ktoré
by mohli prejsť do vlastníctva obce za účelom využívania priestorov pre obec a občanov obce. Jedná
sa o pozemky, ktoré sú dlhodobo nevyužívané a neudržiavané.
K bodu č. 6
- P. starostka informovala o žiadosti o stanovisko SAD, a.s. Žilina, kde žiadali o zaslanie podnetov
od cestujúcich k tvorbe cestovného poriadku, platného od 11.12.2016. Občania boli miestnym
rozhlasom vyzvaní na predkladanie podnetov, žiadajú:
• pridať autobusovú linku v sobotu a nedeľu o 23,04 hod. z Rajeckých Teplíc, aut. do Kuneradu
ZŠ. Linka premáva len pondelok až piatok,
• pridať autobusovú zastávku v ulici Kuneradce, ako zachádzku do ulice. Ulica sa nachádza po
ľavej strane od prvej autobusovej zastávky v obci, Kunerad, Kuneradce, od súpisného čísla
154 po súpisné číslo 176,
• úpravu autobusovej linky 511432 (58), ktorá má odchod z Kuneradu ZŠ o 4,55 hod. a príchod
do Rajeckých Teplíc aut. o 5,05 hod., premáva v nedeľu a sviatok, tak aby stihli vlak, ktorý
odchádza zo stanice v Rajeckých Tepliciach o 5,01 hod. Upraviť linku ako prípojový spoj na
vlak, ktorý odchádza zo stanice z Rajeckých Teplíc do Žiliny o 5,01 hod.,
• úpravu autobusovej linky 511434 (20), ktorá má odchod zo zastávky Rajec, poliklinika o
12,17 hod. a príchod do Rajeckých Teplíc, aut. o 12,35 hod., ako prípojový spoj na aut. linku
511432 (27) odchod z Rajeckých Teplíc, aut. o 12,37 hod. a príchod do Kuneradu, pod lieč.
ústav o 12,55 hod. V cestovnom poriadku je dvojminútová rezerva medzi spojmi (príchod z
Rajca a odchod do Kuneradu zo zastávky Rajecké Teplice, aut.), ale reálne žiaci z Kuneradu
prestupový spoj nestihnú. Jedná sa najmä o žiakov s roč. 1. - 5., ktorí čakajú na ďalšiu aut.
linku do Kuneradu do 13,57 hod. Požiadavky zašle Obecný úrad písomne SAD, a.s. Žilina na
dopravno-obchodný odbor. OZ berie na vedomie informáciu o podnetoch k tvorbe cestovného
poriadku, platného od 11.12.2016 pre SAD, a.s. Žilina,
- P. starostka predložila oznámenie Baránkovej Anny, kde uvádza, že žiada náhradu škody, od p.
Dolníka,
- P. Vandlíková predložila žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1,
Žilina o finančnú dotáciu na Centrum voľného času (CVČ) na rok 2017. OZ schvaľuje poskytnutie
finančných prostriedkov na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce
Kunerad na CVČ ako súčasť Katolíckej spojenej školy, Nám. A. Škrábika 5, Rajec, zriaďovateľ
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina, od septembra do decembra 2016
a od januára do júna 2017 vo výške 5 euro/1 mesiac/1 dieťa,
• schválené – 6 hlasov zdržal sa – 0 hlasov proti – 0 hlasov
- P. Vandlíková predložila X. Zmena rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo v Kunerade schvaľuje X. Zmenu rozpočtu /obce Kunerad na rok 2016/, takto:
1. Bežné príjmy sa znižujú zo sumy 552293,58 eura na sumu 551290,58 eura, zníženie o sumu
1003,00 eura,
2. Bežné výdavky sa znižujú zo sumy 537096,62 eura na sumu 536339,62 eura, zníženie o sumu
757,00 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,
- P. starostka predložila sťažnosť Ing. Dolníka, podnet na prešetrenie porušovania zákona o zbraniach
a strelive a následne týrania domácich hospodárskych zvierat, strieľanie poštových a okrasných
zvierat. OZ konštatuje, že komisia nie je kompetentná v uvedenej veci konať, pre podozrenie na
páchanie protiprávneho konania p. Remenca a p. Plevu OZ odporúča Obecnému úradu sťažnosť
odstúpiť na prešetrenie OO PZ Rajec,
• za – 6 hlasov zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov,
- OZ berie na vedomie príkaz na vykonanie fyzickej inventarizácie majetku obce, ktorý odovzdala
poslancom starostka obce,

- P. starostka informovala o finančnom príspevku z Mimoriadneho fondu Lesov SR na opravu
miestnych komunikácií, vo výške 3.024 eura,
- P. starostka informovala o predbežnej kalkulácii výmeny okien a zateplenia budovy OcÚ a KD,
- OZ konštatuje, že starostka osloví pozemkové spoločenstvá o drevo na krov zastrešenia priestoru
od KD po hasičskú zbrojnicu a na plánovanú prístavbu KD
K bodu č. 7
Diskusia o prípravných prácach na slávnosti úcty k starším
- p. Veselý predložil podnet od Ing. Dolník - údržba lámp verejného osvetlenia, lampy prvá a
posledná, časti Brezie a vybudovanie chodníka popred rodinné domy od s. č. 230 až 210. Pri veľkej
automobilovej premávke sa deti boja chodiť po komunikácii
K bodu č. 8
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 Juraj Remenec Zverejnené: 14.10.2016

