Zápisnica z tridsiateho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 9.1.2017, 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. XIV. zmena rozpočtu
4. Uvítanie detí
5. Príprava zhromaždenia obyvateľov obce
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: : Katarína Slyšková a Juraj Remenec,
• schválené – 7 hlasov zdržal sa – 0 hlasov proti – 0 hlasov
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené, okrem uznesenia č. 29/215/2016
K bodu č. 3
- P. Vandlíková predložila XIV. zmenu rozpočtu - rozpočtové opatrenie starostu obce. Obecné
zastupiteľstvo v Kunerade berie na vedomie XIV. Zmenu rozpočtu - rozpočtové opatrenie starostu
obce, takto:
1. Bežné príjmy sa nemenia zo sumy 573702,88 eura,
2. Bežné výdavky sa nemenia zo sumy 552662,22 eura,
3. Kapitálové príjmy sa nemenia rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy,
4. Kapitálové výdavky sa znižujú zo sumy 14764,96 eura, na sumu 9764,96 eura, zníženie o 5000 eur
5. Finančné operácie príjmové sa znižujú zo sumy 27330,43 eura, na sumu 23325,85 eura, zníženie
o 4004,58 eura,
6. Finančné operácie výdavkové sa zvyšujú zo sumy 26012,00 eura, na sumu 27007,42 eura, zvýšenie
o 995,42 eura,
• za – 7 hlasov zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov
K bodu č. 4
Uvítanie detí - OZ schvaľuje termín uvítania detí dňa 29.1.2017 o 14,30 hod.. V roku 2016 bolo
narodených devätnásť detí – 12 dievčat a 7 chlapcov, príspevok podľa uznesenia č. 29/212/2016
• schválené – 7 hlasov zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov
K bodu č. 5
V súlade s § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné
zastupiteľstvo zvoláva uznesením č. 29/210/2016 zhromaždenie obyvateľov obce dňa 15. januára
2017 o 16.00 hod., v miestnom kultúrnom dome.
Obecné zastupiteľstvo navrhuje body programu zhromaždenia obyvateľov obce:
1. Územný plán obce, Zmeny a Doplnky, pripomienky a požiadavky občanov, - rozšírenie
plochy bývania, zrušenie priemyselnej zóny,

2. Vysporiadanie plochy futbalového ihriska TJ
3. Ulice, pasportizácia ciest
4. Činnosť OZ a starostky obce za uplynulé volebné obdobie, predloženie plánu činnosti do
ďalšieho obdobia
• za – 7 hlasov zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov
K bodu č. 6
- P. starostka informovala o postupe súdneho sporu vysporiadania pozemku, parcely č. 666/4 C-KN,
k. ú. Kunerad, vo vlastníctve obce Kunerad, ktorý je oplotený ako súčasť nádvoria p. Remenca. Súdne
pojednávanie bude 27.1.2017, obec zastupuje Advokátska kancelária JUDr. Chlapík, ktorý požiadal
obec o stanovisko k vyjadreniu žalovaného. Starostka obce osobne doručí svoje stanovisko
advokátskej kancelárii. Stanovisko bolo prečítané obecnému zastupiteľstvu,
- P. starostka informovala o objednávke na GPS zariadenie do motorového vozidla Peugeot, OZ
odporúča kontrolórke pripraviť smernicu na použitie služobného motorového vozidla na súkromné
účely,
• za – 7 hlasov
zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov
- OZ odporúča obecnému úradu, požiadať spoločnosť Slovak Telekom o zavedenie optickej siete
do obce. Súčasné zavedenie DSL siete nepostačuje, sú pretrvávajúce problémy s internetovou sieťou,
veľa účastníkov, časté výpadky internetovej siete. Zavedením moderných technológii sa prispeje ku
globálnemu rozvoju obce,
• za – 7 hlasov
zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov
- OZ schvaľuje obecné akcie pre rok 2017, a to:
• 29.1.2017 - Uvítanie detí,
• 29.4.2017 - Deň zeme,
• 14.5.2017 - Deň matiek,
• 15.7.2017 - Športový deň,
• 26.8.2017 - Oslavy SNP,
• 15.9. - 17.9.2017 - Hody obce,
• 22.10.2017 - Posedenie so seniormi
• 2.12.2017 - Mikuláš,
• schválené – 7 hlasov zdržal sa – 0 hlasov

proti – 0 hlasov

K bodu č. 7
Diskusia o pripravovaných akciách obce
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: Katarína Slyšková Juraj Remenec
Zverejnené: 16.1.2017

