Zápisnica z tridsiateho piateho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 15.5.2017, 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. Futbalové ihrisko - dôvod hodný osobitného zreteľa
4. Futbalové ihrisko - zámenná zmluva
5. IV. Zmena rozpočtu
6. Záverečný účet
7. VZN č. 1/2017 o označovaní ulíc.. - účinnosť
8. Odstránenie oplotenia
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 Ján Capko,
• schválené – 7 hlasov - Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Škorvánek, Ing.
Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené, okrem uz. č. 33/20/2017 (pamät.), 34/33/2017 (projekt
MŠ), 34/37/2017 (znalec. posudok MŠ), splnenie trvá
K bodu č. 3
P. Vandlíková predložila zámer prevodu majetku Obce Kunerad - zámenou z dôvodu hodného
osobitného zreteľa medzi Obcou Kunerad a Obcou Stránske v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov. OZ schvaľuje Zámer prevodu majetku
Obce Kunerad - zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
Obec Kunerad je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov zapísaných na LV č. 1046
vedenom na Okresnom úrade - katastrálny odbor Žilina, pre katastrálne územie Stránske, Obec
Stránske, okres Žilina, zapísaných ako:
- pozemok - parcela registra „C“, parcelné číslo 714/225 o výmere 44334 m2, druh pozemku:
orná pôda,
- pozemok - parcela registra „C“, parcelné číslo 714/226 o výmere 38188 m2, druh pozemku:
orná pôda,
- pozemok - parcela registra „C“, parcelné číslo 714/227 o výmere 8731 m2, druh pozemku: orná
pôda,
- pozemok - parcela registra „C“, parcelné číslo 1970/78 o výmere 383 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok - parcela registra „C“, parcelné číslo 1970/102 o výmere 30 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
- stavba - čerpacia stanica č. 2 súp. č. 287 postavená na parcele č. 1970/102 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 30 m2.
Celková výmera pozemkov je 91253 m2 ornej pôdy a 413 m2 zastavanej plochy a nádvoria.

Súčasne Obec Kunerad zaplatí aj finančnú kompenzáciu majetkovej hodnoty vo výške:
17000,00 eur/slovom: sedemnásť tisíc eur/
A
Obec Stránske je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov zapísaných na LV č. 681
vedenom na Okresnom úrade - katastrálny odbor Žilina pre katastrálne územie Stránske, Obec
Stránske, okres Žilina, zapísaných ako:
- pozemok - parcela registra „C“, parcelné číslo 775/2 o výmere 17415 m2, druh pozemku:
ostatné plochy,
- pozemok - parcela registra „C“, parcelné číslo 775/7 o výmere 14 m2, druh pozemku: ostatné
plochy.
Celková výmera pozemkov je 17429 m2 ostatnej plochy,
• schválené – 7 hlasov, Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Škorvánek, Ing.
Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 4
Mgr. Dubeň informoval, že Ing. Dolník oslovil Mgr. Dubeňa a starostku, aby OZ nepredávalo Háj,
je možnosť kúpy pre výsadbu stromov na sad. Ing. Dolník prisľúbil vybaviť ihrisko s Urbárom
Stránske, ihrisko na Vavršovcoch. OZ nesúhlasí s návrhom.
P. starostka predložila návrh zámennej zmluvy medzi obcou Kunerad a obcou Stránske. Predmetom
zámeny je majetok vo vlastníctve obce Kunerad, celková výmera pozemkov je 91253 m2 ornej pôdy
a 413 m2 zastavanej plochy a nádvoria, čerpacia stanica č. 2 súp. č. 287, v k. ú. Stránske a finančná
kompenzácia majetkovej hodnoty vo výške 17000,00 eur a majetok vo vlastníctve obce Stránske
parcela číslo 775/2 o výmere 17415 m2 ostatnej plochy a parcela číslo 775/7 o výmere 14 m2 ostatnej
plochy, na ktorých je vybudované futbalové ihrisko. OZ súhlasí so zámennú zmluvu, ktorá bude
uzatvorená medzi Obcou Kunerad a Obcou Stránske,
• za – 7 hlasov, Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Škorvánek, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 5
P. Vandlíková predložila IV. zmenu rozpočtu obce Kunerad na rok 2017. OZ schvaľuje IV. Zmenu
rozpočtu/obce Kunerad na r. 2017/, takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú zo sumy 563436,03 eura na sumu 577620,84 eura, zvýšenie o sumu
14184,81 eura,
2. Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 527152,37 eura na sumu 542998,45 eura, zvýšenie o sumu
15846,08 eura,
3. Kapitálové príjmy sa nemenia rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy,
4. Kapitálové výdavky sa nemenia zo sumy 23930,00 eura,
5. Finančné operácie - príjmové sa nemenia zo sumy 17447,70 eura,
6. Finančné operácie - výdavkové sa nemenia zo sumy 26450,36 eura,
• schválené – 7 hlasov, Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Škorvánek, Ing.
Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov

K bodu č. 6
P. Vandlíková predložil v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Návrh Záverečného účtu za rok 2016 a rozbor

rozpočtového hospodárenia obce za rok 2016. OZ berie na vedomie 1. Návrh záverečného účtu obce
Kunerad za rok 2016, 2. Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2016,
• za – 7 hlasov, Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Škorvánek, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 7
P. Urbancová informovala o účinnosti VZN 1/2017, ktoré nadobudlo účinnosť 15 deň od zverejnenia,
t.j. 6.5.2017 (zverejnené 21.4.2017).
V odpovedi na žiadosť obce Jazykovedný ústav Ľ. Štúra v Bratislave odporúča upraviť niektoré
názvy.
Názov Ku potôčku odporúčajú upraviť na K potôčku; Na záploti zmenu názvu - Na záplotí; Na
homolku zmeniť - Na Homôľku; Na dolinu zmenu názvu - Do doliny; Na chotár zmenu názvu Do chotára; OZ hlasovalo samostatne o každej zmene názvu ulice:
1. Ku potôčku - zmena názvu K potôčku,
• za – 7 hlasov, Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Škorvánek, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
2. Na záploti - zmena názvu Na záplotí,
• za – 7 hlasov, Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Škorvánek, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
3. Na homolku - zmena názvu Na Homôľku,
• za – 4 hlasy, Dolník, Remenec, Škorvánek, Ing. Veselý
• zdržal sa – 1 hlas, Mgr. Dubeň,
• proti – 2 hlasy, Capko, Slyšková,
4. Na dolinu - zmena názvu Do doliny,
• za – 0 hlasov
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 7 hlasov, Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Škorvánek, Ing. Veselý
5. Na chotár- zmena názvu Do chotára,
• za – 0 hlasov
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 7 hlasov, Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Škorvánek, Ing. Veselý
6. Slnečná ulica - zmena názvu Na Piesky,
• za – 4 hlasy, Capko, Remenec, Škorvánek, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 3 hlasy, Dolník,, Mgr. Dubeň, Slyšková, zmeny sú zapracované do Dodatku č. 1.
OZ berie na vedomie návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kunerad č. 1/2017
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Kunerad
• za – 7 hlasov, Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Škorvánek, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov

K bodu č. 8
P. starostka informovala o zameraní geodet. bodov parcely č. 666/4 C-KN, k. ú. Kunerad. OZ súhlasí
s odstránením oplotenia verejnou vyhláškou, nakoľko vlastník oplotenia parcely č. 666/4 je neznámi,

po právoplatnosti rozsudku v mene SR č. 4C/315/2015 - 68 zo dňa 27.1.2017, aby sa zabezpečil
vlastníkovi prístup na pozemok a obec ho mohla plnohodnotne využívať.
Po sprístupnení pozemku sa bude riešiť prípadný predaj pozemku,
• za – 7 hlasov, Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Škorvánek, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 9
- P. starostka predložila návrh na nákup traktora, ktorý sa bude využívať najmä na kosenie trávnatých
plôch. Obec vlastní traktor, ktorý bol zakúpený ešte v roku 2010, na ktorom sú časté poruchy a nutné
opravy, nezodpovedá potrebám obce. OZ schvaľuje nákup traktora Stiga Estate 6102 HW z bežných
finančných prostriedkov obce,
• schválené – 6 hlasov, Capko, Dolník, Remenec, Slyšková, Škorvánek, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
• nehlasoval - 1 hlas, Mgr. Dubeň
- P. starostka informovala o zámere zapojiť obce do výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorá
bola vyhlásené podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona a § 2 ods. 5 písm. d) a e) zákona č. 524/2010 Z. z. o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Jedná sa o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017, podprogram č. 2 výstavba detských ihrísk, kde žiadosti sa predkladajú do 31.5.2017. Detské ihrisko bude
vybudované pri multifunkčnom ihrisku.
OZ schvaľuje zapojenie sa do výzvy - Podpora rozvoja športu na rok 2017,
• schválené - 7 hlasov, Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Škorvánek, Ing.
Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
- P. starostka informovala o oznámení Návrhu Územného plánu obce Stránske. OZ berie na vedomie
informáciu o Návrhu Územného plánu obce Stránske,
• za – 7 hlasov, Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Škorvánek, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
- P. starostka predložila sťažnosť Ing. Balážovej, na ktorú reagovala protistrana Mgr. Olexáková. OZ
odporúča stavebnej komisii miestne zisťovanie podľa sťažnosti,
• za – 7 hlasov, Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Škorvánek, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
- P. starostka predložila sťažnosť p. Prieložného, kde sa sťažuje na poškodenie oplotenia pozemku,
OZ odporúča stavebnej komisii miestne zisťovanie podľa sťažnosti,
• za – 7 hlasov, Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Škorvánek, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
- P. starostka predložila žiadosť Ing. Horníka, kde žiada o opravu príjazdovej komunikácie par. č.
459/54 C-KN, k. ú. Kunerad. P. starostka informovala, že komunikácia je čiastočne opravená,
- P. starostka informovala o zámere, stacionárny tábor detí počas letných prázdnin. Predbežný záujem
má 12 detí. Navrhovaný poplatok je 10 €/deň/dieťa,

- Na základe kontroly povodňovej komisie z Okresného úradu, ktorá bude v obci v júli 2017, OZ
odporúča OcÚ vypracovať otvorený list občanom s upozornením, aby nesypali odpad, ani
neumiestňovali materiál v inundačnom území vodných tokov,
• za – 7 hlasov, Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Škorvánek, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
- OZ odporúča stavebnej a povodňovej komisii miestne zisťovanie stavu kanála na odvádzanie
povrchovej vody na ulici záhumnie,
• za – 7 hlasov, Capko, Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Škorvánek, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 10
Diskusia - podľa bodov programu
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. Dubeň
Ján Capko
Zverejnené: 22.5.2017

-

