Zápisnica zo štyridsiateho druhého riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 11.12.2017, 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. Dodatok 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
4. Dodatok 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
5. VZN č. 04/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kunerad
7. VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku
8. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Kunerad k návrhu rozpočtu na rok 2018 – 2020
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
10. Správa o kontrolnej činnosti hlav.kon. za rok 2017
11. Vyúčtovanie dotácie poskytnuté z rozpočtu obce v roku 2017
12. IX. Zmena rozpočtu
13. Programový rozpočet obce Kunerad na rok 2018
14. Programový rozpočet obce Kunerad na rok 2019 - 2020
15. Riešenie ulice Záhumnie - predbežný súhlas na vypracovanie projektu
16. Zámer odstránenia oplotenia a výstavby nového oplotenia, zámer prípravy projektov
17. Príprava plánu činnosti a aktivít na rok 2018
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver
K bodu č. 1
- P. starostka privítala prítomných, bol schválený program zasadnutia, zapisovateľ, Mgr. Ľubomíra
Urbancová a komisia na overenie zápisnice v zložení: Slyšková, Remenec.
P. starostka predložila procedurálny návrh, najskôr rokovať o bodoch 8 až 11,
• schválené – 4 hlasy - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková,
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
• nehlasoval - Ing. Veselý
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
OZ ruší uznesenie č. 34/33/2017 zo dňa 11.4.2017, kde OZ konštatuje, že budova MŠ bola postavená
pre 37 rokmi a je potrebná rozsiahla rekonštrukcia a že OZ je otvorené zámeru, zapojenia sa do
projektu KŽP ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy". Výzva bola určená len na
určité časové obdobie,
• schválené – 4 hlasy - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková,
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
• nehlasoval - Ing. Veselý

K bodu č. 3
P. Vandlíková predložila Dodatok 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. Návrh Dodatku č. 4 k VZN 3/2013 bol zverejnený
15.11.2017, bez pripomienkovania občanov. OZ schvaľuje Dodatok 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,
• schválené – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý,
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 4
P. Vandlíková predložilaDodatok 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. Návrh Dodatku č. 2 k VZN 01/2015 bol zverejnený 15.11.2017, bez pripomienkovania
občanov. OZ schvaľuje Dodatok 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,
• schválené – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý,
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 5
P. Vandlíková predložila VZN č. 04/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Návrh VZN
4/2017bol zverejnený 15.11.2017, bez pripomienkovania občanov. OZ schvaľuje Všeobecne
záväzné nariadenie 04/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce,
• schválené – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý,
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 6
P. Vandlíková predložila opätovne 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 schvaľuje 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. 7
P. Urbancová predložila VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku. Návrh VZN
3/2017 bol zverejnený 15.11.2017, bez pripomienkovania občanov. OZ schvaľuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Kunerad č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku a splátky pre
poplatok za KO a DSO. Prvá splátka bude do mája a druhá splátka do septembra 2018. Splátky budú
určené v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok,
• schválené – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý,
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 8
Hlavná kontrolórka predložila odborné stanovisko hl. kontrolórky Obce Kunerad k návrhu rozpočtu
na rok 2018 - 2020. Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bol Návrh viacročného
rozpočtu Obce Kunerad za rok 2018 - 2020, ktorý spracovala p. Jozefa Vandlíková. OZ berie na

vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Kunerad k návrhu rozpočtu na rok 2018 2020,
• za – 4 hlasy - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková,
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
• nehlasoval – Ing. Veselý
K bodu č. 9
Hlavná kontrolórka predložila Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2018. OZ berie na
vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018,
• za – 4 hlasy - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková,
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
• nehlasoval – Ing. Veselý
K bodu č. 10
Hl. kontrolórka predložila v súlade s ustanovením § 18 až 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov Správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obce Kunerad za rok 2017. Kontroly boli uskutočnené v súlade s plánom kontrolnej činnosti hl.
kontrolóra za I. a II. polrok 2017. OZ berie na vedomie Správu o výsledku kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Obce Kunerad za rok 2017,
• za – 4 hlasy - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková,
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
• nehlasoval – Ing. Veselý
K bodu č. 11
Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie pre CVČ podľa platného VZN č. 1/2013 a Dodatku č. 1,
predložili vyúčtovanie Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Mesto Žilina, Dagmar Zádorová a
TJ Partizán Kunerad.
OZ berie na vedomie
1. Vyúčtovanie dotácie Rímskokatolíckej cirkvi Žilinská diecéza, ktorá ma vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti - Centrum voľného času ako súčasť Katolíckej spojenej školy, Nám. A. Škrábika č. 5,
Rajec za rok 2017,
2. Vyúčtovanie dotácie - Mesto Žilina, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti - Centrum
voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina za rok 2017,
3. Vyúčtovanie dotácie Dagmar Zádorová - tanečné krúžky za rok 2017, 4. Vyúčtovanie dotácie TJ
Partizán Kunerad za rok 2017,
• za – 4 hlasy - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková,
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
• nehlasoval – Ing. Veselý
K bodu č. 12
OZ schvaľuje IX. Zmena rozpočtu/ obce Kunerad na r. 2017/ takto:
1. Bežné príjmy sa zvyšujú zo sumy 606 945,27 € na sumu 626 523,12 €, zvýšenie
o sumu 19 577,85 €,
2. Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 551 529,92 € na sumu 571 148,63 €, zvýšenie o sumu
19 618,71 €
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 znižujú zo sumy 26450,36 na sumu 26 450,31 €,
zníženie o sumu 0,05 €,
• schválené – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý,
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 13
P. Vandlíková predložila programový rozpočet obce Kunerad na rok 2018. OZ schvaľuje Programový
rozpočet obce Kunerad na rok 2018
1. Bežné príjmy vo výške 600070,00 eura,
2. Bežné výdavky vo výške 546944,00 eura,
3. Kapitálové príjmy vo výške 0,00 eur,
4. Kapitálové výdavky vo výške 6620,00 eura,
5. Finančné operácie - príjmové vo výške 0,00 eura,
6. Finančné operácie - výdavkové vo výške 26450,36 eura,
• schválené – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý,
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 14
P. Vandlíková predložila programový rozpočet obce Kunerad na rok 2019 - 2020. OZ berie na
vedomie Programový rozpočet obce Kunerad na rok 2019 - 2020,
• 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 postupe v konaní rozšírenia miestnej komunikácie Záhumnie, parcela č.
1182/1 C-KN, k. ú. Kunerad. Z 20 oslovených účastníkov, vlastníkov pozemkov, nepodali vyjadrenie
piati vlastníci pozemkov, zároveň sa zmenili vlastnícke práva 2 pozemkov. OZ berie na vedomie
informáciu p. starostky o postupe v konaní rozšírenia miestnej komunikácie č. 1182/1 C-KN, k. ú.
Kunerad,
• za – 5 hlasov - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov
K bodu č. 16
P. starostka informovala o projekte na odstránenie oplotenia, parcely č. 666/4 C-KN, k. ú. Kunerad,
predložila opätovnú žiadosť p. Remenca. OZ trvá na plnení uznesenia č. 40/114/2017 zo dňa
11.10.2017, nakoľko bol zadaný projekt na odstránenie oplotenia. Obec musí nakladať hospodárne a
efektívne s majetkom obce, nemôže znížiť kúpnu cenu pod limit znaleckého posudku a ďalšími
obštrukciami cena pozemku narastá.
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.
OZ odporúča, ako dôkaz pokusu o zmier medzi Obcou a p. Remencom, pozvať p. Remenca na obecné
zastupiteľstvo, ktoré bude 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,
• za – 4 hlasy - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková,
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov

•

nehlasoval – Ing. Veselý

K bodu č. 17
P. starostka predložila návrh pre prípravu plánu činnosti a aktivít na rok 2018 v spolupráci s
organizáciami obce. OZ odporúča pozvať zástupcov organizácii na obecné zastupiteľstvo v januári
a spoločne vytvoriť plán činnosti a aktivít, v súlade s ostatnými plánovanými aktivitami, tak aby sa
neprekrývali s akciami v okolitých obciach,
• za – 5 hlasy - Dolník, Mgr. Dubeň, Remenec, Slyšková, Ing. Veselý
• zdržal sa – 0 hlasov
• proti – 0 hlasov

K bodu č. 18
- OZ konštatuje, že je potrebné pripraviť silvestrovské pohostenie pre občanov, po sv. omši,
- P. starostka informovala, že je potrebné vypracovať projekt na rozšírenie verejného osvetlenia v
oblasti ulice nad škôlkou, kostolnej ulice a dolnej ulice
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. Urbancová Overil: Slyšková
Remenec
Zverejnené: 18.12.2017

