Zápisnica zo štyridsiateho tretieho riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania:

8.1.2018, 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: 6

Navrhovaný program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Žiadosť občana o odkúpenie pozemku, parc. č. 666/4 C-KN, k.ú. Kunerad
4. Plán činností a aktivít na rok 2018 týkajúci sa všetkých zložiek
5. Príprava prefinancovania úveru
6. X. zmena rozpočtu
7. Uvítanie detí
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

K bodu č. 1
P. starostka privítala prítomných, bol schválený program zasadnutia, zapisovateľ, Mgr.
Adriana Capková a komisia na overenie zápisnice v zložení Capko, Mgr. Dubeň.
 schválené - 5 hlasov: Capko, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
 zdržal sa - 0 hlasov
 proti - 0 hlasov
 nehlasoval - Dolník
K bodu č. 2
OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené, okrem uz. č. 33/20/2017 (pamät.), 34/37/2017
(znalec. posudok MŠ), 39/96/2017 (cesta záhumnie - nevyjadrili sa všetci účastníci), splnenie
trvá.
 Schválené - 5 hlasov: Capko, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
 Zdržal sa - 0 hlasov
 Proti - 0 hlasov
 Nehlasoval - Dolník

K bodu č. 3
OZ zasadajúce dňa 11.12.2017 odporúčalo ako dôkaz pokusu o zmier medzi Obcou a p.
Remencom, pozvať p. Remenca na obecné zastupiteľstvo konajúce sa v januári 2018 a predložiť
mu návrh na kúpu pozemku, parcely č. 666/4 C-KN, k.ú. Kunerad za celkovú cenu uvedenú
v znaleckom posudku, ako poslednú možnosť o kúpu pozemku, parcely č. 666/4. P. Remencovi
bola zaslaná dňa 3.1.2018 pozvánka na OZ konajúce sa dňa 8.1.2018. P. Remenec sa na OZ
nedostavil a dňa 8.1.2018 doručil na Obecný úrad v Kunerade žiadosť, v ktorej žiada Obecný
úrad Kunerad o vyjadrenie, akým uznesením sa dostal plot, ovocné stromy a rekultivácia
pozemku do majetku obce. V rozsudku v mene SR č. 4C/315/2015 je uvedené, „Čo sa týka
oplotenia na pozemku parc. č. 666/4, keďže toto je súčasťou pozemku, ktorý nie je vlastníctvom
žalovaného, nemohol žalovaný nadobudnúť vlastnícke právo ani k tomuto oploteniu, tak isto
nenadobudol vlastnícke právo k stromom - porastom, ktoré sú na tomto pozemku.“, to znamená,
že cena oplotenia parcely č. 666/4 a cena za ovocné stromy uvedená v znaleckom posudku,
nemôže byť odrátaná z celkovej ceny pozemku, parcely č. 666/4 C-KN, k.ú. Kunerad, ako
uvádza p. Remenec v žiadosti o kúpu parcely. Obec pokračuje plnením uznesenia na
odstránenie oplotenia za účelom prístupovej cesty na obecný pozemok, aby mohla nakladať
s majetkom obce. OZ berie na vedomie, že plnenie uznesenia 42/151/2017 trvá.
 Schválené - 6 hlasov: Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
 Zdržal sa - 0 hlasov
 Proti - 0 hlasov
 Nehlasoval - 0 hlasov
K bodu č. 4
Sl. Petra Dubeňová - za OZ Akurad predniesla plán činnosti a aktivít za rok 2018 v spolupráci
s ostatnými zložkami obce, cieľom OZ Akurad je, aby občan aj turista mohli nájsť celý
harmonogram udalostí organizovaných v rámci obce Kunerad. OZ Akurad je pripravená
napomáhať pri rôznych aktivitách organizovaných jednotlivými zložkami obce. OZ Akurad
prihlásila svoj projekt Sedemdesiat sukien mala cez nadáciu Raiffeisen banky - projekt zvíťazil
a z nadácie Raiffeisen banky bude OZ Akurad poskytnutý grant vo výške 1000 eur na zakúpenie
krojov do miestnej ZŠ. Ďalej informovala o podpore MŠ Kunerad, ZŠ Kunerad, TJ Partizán
Kunerad v roku 2017 cez 2%. OZ uvedený program činností a aktivít berie na vedomie.
 Schválené - 6 hlasov: Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
 Zdržal sa - 0 hlasov
 Proti - 0 hlasov
 Nehlasoval - 0 hlasov
K bodu č. 5
P. starostka navrhla prefinancovanie úverov, stav úverov k 31.12.2017 je 115.923 eur. P.
starostka informovala poslancov o podmienkach z VUB banky, VUB banka potrebuje vyžiadať
stanovisko zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky o stave úverov k dátumu, ktorý určí
Slovenská záručná a rozvojová banka v mesiaci február 2018. OZ berie na vedomie uvedené
informácie.
 Schválené - 6 hlasov: Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
 Zdržal sa - 0 hlasov
 Proti - 0 hlasov
 Nehlasoval - 0 hlasov

K bodu č. 6
P. Vandlíková predložila X. zmenu rozpočtu obce Kunerad na r. 2017 takto:
1. Bežné príjmy sa nezvyšujú zo sumy 626 523,12 €
2. Bežné výdavky sa nezvyšujú zo sumy 571 148,63 €
3. Kapitálové príjmy sa nemenia rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy.
4. Kapitálové výdavky sa nemenia zo sumy 55 294,60 €
5. Finančné operácie – príjmové sa nemenia zo sumy 40 444,55 €
6. Finančné operácie – výdavkové sa neznižujú zo sumy 26 450,31 €
OZ berie X. zmenu rozpočtu na vedomie.
 Schválené - 6 hlasov: Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
 Zdržal sa - 0 hlasov
 Proti - 0 hlasov
 Nehlasoval - 0 hlasov
K bodu č. 7
V roku 2017 sa narodilo v obci Kunerad celkom 14 detí, z toho 6 dievčat a 8 chlapcov. Uvítanie
detí do života sa bude konať v novej sále KD dňa 25.2.2018 v nedeľu, obecný úrad pošle
rodičom detí pozvánky. OZ súhlasí a schvaľuje finančný príspevok vo výške 50 eur na dieťa.
 Schválené - 6 hlasov: Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
 Zdržal sa - 0 hlasov
 Proti - 0 hlasov
 Nehlasoval - 0 hlasov

K bodu č. 8
OZ Akurad zastúpená sl. P. Dubeňovou predložila žiadosť na prenájom priestorov pri miestnej
knižnici, návrh 50 eur/rok. Zámer obce Kunerad - nájomná zmluva z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. OZ berie na vedomie.
 Schválené - 6 hlasov: Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
 Zdržal sa - 0 hlasov
 Proti - 0 hlasov
 Nehlasoval - 0 hlasov
Informácia p. starostky obce ohľadom územného plánu - územný plán je v poslednej fáze
vybavovania, vytvára sa projektová dokumentácia, čaká sa na stanovisko k vybaveniu.
Pani starostka poďakovala poslancom obce za silvestrovské občerstvenie pre občanov.
Poslanec p. Remenec sa informoval ohľadom MŠ nadstavba – p. starostka informovala, že vec
je v štádiu riešenia s právnym zástupcom obce - súdna žaloba.

K bodu č. 19
Diskusia podľa bodov programu.
K bodu č. 20
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným a rokovanie
ukončila.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
starostka obce

Zapísal: Mgr. Capková Overil: Capko Mgr. Dubeň -

