Zápisnica zo štyridsiateho prvého riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad

Dátum a čas konania: 13.11.2017, 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 : 5
Navrhovaný program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. VIII. Zmena rozpočtu
4. Návrh rozpočtu na roky 2018-2020
5. Návrh dodatku č. 4 k VZN 03/2013 o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady
na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Kunerad
6. Návrh Dodatku č. 2/ k VZN 01/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole v Kunerade, ktorej zriaďovateľom je obec Kunerad
7. Návrh VZN č. 04/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
8. Zámer prevodu majetku Obce Kunerad– zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválenie
9. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kunerad
10. Návrh VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku
11. Úplné znenie VZN č. 1/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
na území obce Kunerad
12. Zameranie cintorína - zverejnenie pre verejnosť
13. Insígnie
14. Mikuláš
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
K bodu č. 1
- P. starostka privítala prítomných, bol schválený program zasadnutia, zapisovateľ, Mgr. Ľubomíra
Urbancová a komisia na overenie zápisnice v zložení: Dolník, Mgr. Dubeň
• schválené – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, 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), 39/96/2017 (cesta záhumnie- nevyjadrili sa všetci účastníci),
splnenie trvá
K bodu č. 3.
P. Vandlíková predložila návrh na VIII. Zmenu rozpočtu. OZ schvaľuje VIII. Zmenu rozpočtu/obce
Kunerad na r. 2017/, takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú zo sumy 601204,77 eura na sumu 606945,27 eura, zvýšenie o sumu
5740,50 eura,
2. Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 547216,28 eura na sumu 551529,92 eura, zvýšenie o sumu
4313,64 eura,
3. Kapitálové príjmy sa nemenia rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy,

4. Kapitálové výdavky sa zvyšujú zo sumy 53900,60 eura na sumu 55294,60 eura, zvýšenie o sumu
1394,00 eura,
5. Finančné operácie - príjmové sa nemenia zo sumy 40444,55 eura,
6. Finančné operácie - výdavkové sa nemenia zo sumy 26450,36 eura,
• schvaľuje – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 4.
P. Vandlíková predložila Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020, kde súčasťou sú aj údaje o
skutočnom plnení rozpočtu za rok 2015 a 2016. OZ berie na vedomie Návrh rozpočtu obce na rok
2018-2020, kde súčasťou sú aj údaje o skutočnom plnení rozpočtu za rok 2015 a 2016,
• za – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 5.
P. Vandlíková predložila Návrh dodatku č. 4 k VZN 03/2013 o určení výšky dotácie na mzdové
a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí a školskej jedálne
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kunerad, ktorý je vypracovaný v nadväznosti na platnosť ust.
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým je definovaná povinnosť obce určiť výšku
dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
na príslušný kalendárny rok. OZ berie na vedomie Návrh dodatku č. 4 k VZN 03/2013 o určení
výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu
detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kunerad,
• za – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 6.
P. Vandlíková predložila Návrh Dodatku č. 2 k VZN 01/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v Kunerade, ktorej zriaďovateľom je obec
Kunerad, ktorý je vypracovaný na základe § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. Školský zákon. OZ
berie na vedomie Návrh dodatku č. 2 k VZN 01/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole v Kunerade, ktorej zriaďovateľom je obec Kunerad,
• za – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 7.
p. Vandlíková predložila Návrh VZN č. 04/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. OZ berie
na vedomie Návrh VZN č. 04/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce,
• za – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
proti – 0 hlasov
K bodu č. 8.
P. Vandlíková predložila zámer prevodu majetku obce Kunerad - zámenou z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo v Kunerade schvaľuje:
Zámer prevodu majetku Obec Kunerad v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu majetku Obce
Kunerad – zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi Obcou Kunerad
a fyzickou osobou Ing. Róbert Kocian , Kunerad č. 112 a povinný z vecného bremena
a oprávnená z vecného bremena Anna Kocianová.

Predmetom zámeru prevodu majetku Obce Kunerad – zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle §9a ods. 8písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce sú nasledovné nehnuteľnosti :
Obec Kunerad je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov zapísaných na LV č. 471
vedenom na Okresnom úrade - katastrálny odbor Žilina pre katastrálne územie Kunerad, Obec
Kunerad, okres Žilina, zapísaných ako:
*pozemok - parcela registra „C“, parcelné číslo 1183 o výmere 227 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria
A
Ing. Róbert Kocian, bytom Kunerad č. 112, a povinný z vecného bremena je výlučným
vlastníkom nehnuteľností - pozemkov zapísaných na LV č. 159 vedenom na Okresnom úrade katastrálny odbor Žilina pre katastrálne územie Kunerad, Obec Kunerad, okres Žilina, zapísaných
ako:
*pozemok - parcela registra „C“, parcelné číslo 236 o výmere 267 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria
*pozemok - parcela registra „C“, parcelné číslo 238 o výmere 289 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria
Na základe vypracovaného geometrického plánu č. 41/2017 zo dňa 19.09.2017, vyhotoveným firmou
Miroslav Brodňan, Geodetické práce, Konská č.253, 01313 Rajecké Teplice a úradne overeným
29.09.2017 pod číslom 1954/2017 vznikajú z pôvodnej nehnuteľnosti KN-C p. č. 236 nové
nehnuteľnosti KN-C p.č. 236/1 zastav. plochy a nádvoria o výmere 262 m2 a KN-C p. č. 236/2 zastav.
plochy a nádvoria o výmere 5 m2, a z pôvodnej nehnuteľnosti KN-C p. č. 238 nové nehnuteľnosti
KN-C p. č. 238/1 zastav. plochy a nádvoria o výmere 265 m2 a KN-C p. č. 238/2 zastav. plochy
a nádvoria o výmere 24 m2 a z pôvodnej nehnuteľnosti KN-C p. č. 1183 nové nehnuteľnosti KN-C
p.č.1183/1 zastav. plochy a nádvoria o výmere 198 m2, KN-C p. č. 1183/2 zastav. plochy a nádvoria
o výmere 27m2 a KN-C p .č. 1183/3 zastav. plochy o výmere 2 m2.
Nakoľko Obec Kunerad využíva časť parcely č. 236 a parcely č.238 , ktorých výlučným vlastníkom
je Ing. Róbert Kocian, bytom Kunerad č.112 a povinný z vecného bremena a Ing. Róbert Kocian
a povinný z vecného bremena využíva časť parcely č. 1183, ktorej výlučným vlastníkom je Obec
Kunerad
- sa dohodli na zámene pozemkov.
Z dôvodu vysporiadania vlastníckym práv sa Obec Kunerad a Ing. Róbert Kocian a povinný
z vecného bremena dohodli na vzájomnej zámene novovzniknutých parciel KN-C p.č. 236/2 zastav.
plochy a nádvoria o výmere 5 m2, KN-C p.č. 238/2 zastav. plochy a nádvoria o výmere 24 m2, KNC p.č. 1183/2 zastav. plochy a nádvoria o výmere 27m2 a KN-C p.č. 1183/3 zastav. plochy a nádvoria
o výmere 2 m2 v kat. území Kunerad a to tak, že novým výlučným vlastníkom v podiele 1/1
novovzniknutých nehnuteľností
KN-C p.č. 236/2 zastav. plochy a nádvoria o výmere 5 m2,
KN-C p.č. 238/2 zastav. plochy a nádvoria o výmere 24 m2
sa stáva Obec Kunerad a
novým výlučným vlastníkom v podiele 1/1 novovzniknutých nehnuteľnosti
KN-C p.č. 1183/2 zastav. plochy a nádvoria o výmere 27 m2 a
KN-C p.č. 1183/3 zastav. plochy a nádvoria o výmere 2 m2
sa stáva Ing. Róbert Kocian, bytom Kunerad č. 112 a povinný z vecného bremena.
Vlastnícke podiely Obce Kunerad a Ing. Róberta Kociana a povinný z vecného bremena sa nemenia.
Podiel 1/1 pre Obec Kunerad predstavuje spolu 29 m2 a podiel pre Ing. Róberta Kociana a povinný
z vecného bremena predstavuje spolu 29 m2.
Zámennou zmluvou sa ruší vecné bremeno na novovzniknutej nehnuteľnosti KN-C p. č. 238/2
zastav. plochy a nádvoria o výmere 24 m2.
Zámena nehnuteľnosti bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 13.11.2017.

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov,
• schvaľuje – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 9.
P. Vandlíková predložila Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kunerad, vydané
podľa § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s použitím
zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 583/2004 Z. z.. OZ berie na vedomie Zásady hospodárenia s
finančnými prostriedkami obce,
• za – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 10.
Na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO OZ
navrhuje úpravu VZN a zmenu sadzieb daní za lesné pozemky. Ostatné sadzby miestnych daní a
poplatkov ostávajú nezmenené oproti roku 2017. OZ navrhuje splátky pre poplatok za KO prvá
splátka do mája a druhá do september 2018, ktoré budú zapracované do rozhodnutia. OZ berie na
vedomie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kunerad č. 3/2017 o miestnych daniach a
miestnom poplatku,
• za – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 11.
Na základe uznesenia č. 37/70/2017, Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kunerad č. 1/2017 o
označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Kunerad, Dodatku
č. 1 k VZN č. 1/2017 vydáva OZ toto úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kunerad
č. 1/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce
Kunerad. OZ schvaľuje Úplné znenie Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kunerad č. 1/2017 o
označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Kunerad,
• schvaľuje – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 12.
P: starostka informovala o zameraní hrobov na cintoríne, pre mapové zakreslenie evidencie hrobov.
Informovala o možnosti zverejnenia údajov pre verejnosť. OZ konštatuje že, bude rokovať o
možnosti softvérového zobrazenia cintorína podľa cenovej ponuky tvorcu softvéru,
• za – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 13.
P. starostka informovala o nezrovnalosti, zosúladenia zákona o štátnych symboloch –Insígnie,
nezodpovedá zákonným ustanoveniam. Na jednej strane má byť znak SR a na druhej erb obce. P.
starostka dala vypracovať návrh na nové insígnie, na vlajku TJ Partizán Kunerad. Vlajka TJ Partizán
Kunerad je v štádiu riešenia návrhov. OZ berie na vedomie informáciu starostky o návrhu insígnie,
vlajky pre TJ Partizán Kunerad a odporúča predložiť viac cenových ponúk,
• za – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov

K bodu č. 14.
P. starostka informovala o misiách v našej farnosti, v období od 25.11.2017 do 3.12.2017, kde
správca farnosti požiadal o stíšenie v tomto období. OZ súhlasí s Mikulášom pre deti spojeným s
rozsvietením vianočného stromčeka a s Mikulášskou diskotékou v tradičnom čase, v sobotu
2.12.2017 od 13.00 hod., kde Mikuláš, Anjel a Čert pôjdu na koči pozdraviť občanov celej obce. Na
detskej Mikulášskej diskotéke budú pre deti pripravené sladkosti s občerstvením aj pre dospelých,
• za – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 15.
- P. starostka informovala o vytýčení hraníc ihriska geodetom, o posudku lesného hospodára ku
krovinám a stromom v okolí ihriska. Stromy sú poškodené, kroviny prerastené. OZ odporúča OcÚ
požiadať o výrub stromov a krovín a oplotiť pozemok futbalového ihriska na základe vytýčenia,
• za – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
- P. starostka informovala o zadaní, vypracovať projekt pre stavebné konanie odstránenia oplotenia,
vstupu na pozemok, parcelu č. 666/4, C-KN, k. ú. Kunerad a zároveň projekt na oplotenie ostatných
neoplotených častí pozemku. Po sprístupnení pozemku obec požiada správny orgán o výrub stromu,
ktorý zamedzuje vstup na pozemok, aby sa mohol plnohodnotne využívať,
- P. starostka informovala o zámere podpisovania zmluvy na nájom pozemku, ktorý je určený na
výstavbu bytov a je vo vlastníctve Bývalých urbárnikov obce Kuunerad, poz. spol.. Nájomná zmluva
sa bude realizovať až po zápise geometrického plánu Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor,
- P. starostka predložila ,,Dotazník" SAD, a.s. Žilina pre zapojenie sa širokej verejnosti do prieskumu
spokojnosti s autobusovou dopravou. Dotazník bude doručený aj pre rodičov MŠ a ZŠ,
- P. Vandlíková predložila žiadosť TJ Partizán Kunerad o poskytnutie dotácie na rok 2018, vo výške
2500,00 eura, na podporu činnosti futbalového klubu TJ Partizán Kunerad. OZ schvaľuje poskytnutie
dotácie pre TJ Partizán Kunerad na rok 2018 vo výške 2500,00 eur,
• schvaľuje – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
- P. Slyšková predložila návrh – cvičenie pre občanov v utorok alebo vo štvrtok. OZ súhlasí s
poskytnutím priestorov kultúrneho domu pre HIIT tréning bez poplatku
• za – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 16.
Diskusia – podľa bodov programu
K bodu č. 17.
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce osobitne poďakovala všetkým poslancom
ako aj pracovníkom obce za účasť a prácu na akcii ,,Úcta k starším,, a rokovanie ukončila.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
starostka obce
Zapísal: Mgr. Urbancová
Overil: Dolník
Mgr. Dubeň
Zverejnené: 20.11.2017

-

