Zápisnica z tridsiateho druhého riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 13.2.2017, 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 : 6

Navrhovaný program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
4. Vysporiadanie plochy futbalového ihriska
5. Zmeny územného plánu 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: : Ing. Jozef Veselý a Peter Škorvánek,
• schválené – 4 hlasy
zdržal sa – 0 hlasov proti – 0 hlasov nehlasoval - Dolník, Capko
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené
K bodu č. 3
- P. Vandlíková predložila žiadosť Mesta Žilina o finančnú dotáciu na záujmovú činnosť na rok 2017.
OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým
pobytom na území obce Kunerad na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce
Kunerad - od januára do júna 2017 a súčasne od septembra do decembra 2017 vo výške
5 euro/1 mesiac/1 dieťa,
• schválené – 4 hlasy
zdržal sa – 0 hlasov proti – 0 hlasov nehlasoval - Dolník, Capko
K bodu č. 4
- P. starostka predložila OZ uznesenie z rokovania OZ obce Stránske, ktoré sa konalo 30.1.2017,
doručené dňa 8.2.2017 elektronickou poštou obecnému úradu, kde OZ obce Stránske prijalo
stanovisko vo veci vyriešenia pozemku ihriska a okolia, parcela č. 775/2 C-KN, k. ú. Stránske formou
zámeny s obcou Kunerad. Obec Kunerad zaplatí obci Stránske sumu 17000 € vo finančnom plnení +
pozemky v lokalite Háj o výmere cca 10 ha + vodovod v chatovej osade Brezie s dotláčacou stanicou.
Obec Stránske, ako protihodnotu zámeny dá parcelu 775/2 C-KN, k. ú. Stránske. Náklady spojené s
prípravou vypracovania zámennej zmluvy budú znášať obe obce v rovnakom podiele. Finančnú
hotovosť uhradí obec Kunerad najneskôr do 18 mesiacov od podpísania zmluvy. Prvá platba bude pri
podpise zmluvy na základe dohody oboch obcí. Zámena sa bude riešiť, ako prípad hodný osobitného
zreteľa. OZ súhlasí s uznesením OZ Obce Stránske zo dňa 30.1.2017,
• za – 5 hlasov zdržal sa – 0 hlasov proti – 0 hlasov nehlasoval - Capko
K bodu č. 5
- P. starostka predložila OZ požiadavky občanov na zaradenie parciel do územného plánu obce na
stavebné účely a zníženie ochranného pásma lesa. Do zmien a dodatku č. 2 bude zahrnutá zmena
územia definovaného územným plánom obce, plocha výroby a skladov, občania žiadajú zmenu na

výstavbu domov, prípadne zrušenie plochy určenej na rekreáciu v oblasti Priedhorie. OZ súhlasí s
obstaraním Zmien a Dodatku č. 2 k Územnému plánu obce, na základe požiadaviek občanov,
• za – 6 hlasov
zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov
K bodu č. 6
- P. kontrolórka predložila Správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kunerad
za II. polrok 2016. Predložený materiál predstavuje súhrn jednotlivých kontrol. OZ berie na vedomie
Správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kunerad za II. polrok 2016,
• za – 6 hlasov
zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov,
- P. kontrolórka požiadala o zrušenie uznesenia č. 30/4/2017 zo dňa 9.1.2017, vypracovanie Smernice
na použitie služobného motorového vozidla na súkromné účely. Vypracovanie smernice nespadá do
kontrolnej činnosti kontrolóra. OZ ruší uznesenie č. 30/4/2017 zo dňa 9.1.2017,
• za – 6 hlasov
zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov
- P. Urbancová predložila návrh na zaradenie orientačných čísiel pre budovy na účely orientácie na
ulici. OZ súhlasí s predloženým návrhom ,,Názvy ulíc a zaradenie rodinných domov", prílohou č. 3
k pripravovanému VZN o označovaní ulíc. OZ schvaľuje doplniť názov ulice pre cestu č. 1199/1 a
1199/2 C-KN, k. ú. Kunerad, Slnečná ulica, skrátený názov Slnečná.
• za – 6 hlasov
zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov
- P. starostka predložila žiadosť Ing. Horníka na odstránenie dvoch stromov, ktoré sa nachádzajú na
pozemku obce Kunerad, parcela č. 459/13 C-KN, k. ú. Kunerad, ktoré ohrozujú nehnuteľnosti a
majetok Ing. Horníka, postavené na parcele č. 483/25 C-KN, k. ú. Kunerad. Starostka miestnym
zisťovaním zistila, že uvedené dreviny sú čiastočne vyvrátené, ohrozujú okolie, vplyvom
nepriaznivých poveternostných podmienok hrozí úplný vývrat stromov. OZ súhlasí s konaním, podľa
platnej legislatívy, na výrub dvoch stromov na parcele č. 459/13 C-KN, k. ú. Kunerad vo vlastníctve
obce Kunerad, ktoré ohrozujú nehnuteľnosti na parcele č. 483/25 C-KN, k. ú. Kunerad,
• za – 6 hlasov
zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov
- P. starostka informovala OZ o podaní žiadosti ku projektu environmentálneho fondu ,,Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania", na budovu KD a OcÚ.
- P. starostka informovala OZ o postupe právneho zástupcu pri riešení penalizácie a nedodržania
podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o dielo pre zhotoviteľa nadstavby MŠ, budú zaslané dve výzvy.
K bodu č. 7
- P. Škorvánek, zástupca TJ Partizán Kunerad predniesol zámer TJ, zapojiť sa do výzvy SFZ a
požiadal OZ o súhlas. OZ súhlasí, aby sa TJ Partizán Kunerad zapojila do výzvy Slovenského
futbalového zväzu,
• za – 6 hlasov
zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov
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: Ing. Jozef Veselý Peter Škorvánek Zverejnené: 15.2.2017

