Starostka obce Kunerad
V Kunerade, dňa 24.02. 2021
Sp. zn.: R2021/284/UK1/S108
POZVÁNKA
V súlade s ustanovením §13 ods. 4, písm. a) zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
zvolávam
23. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kunerad,
ktoré sa uskutoční dňa 01. 03. 2021 o 17:00 hod. v kultúrnom dome Kunerad s negatívnym
výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o platnej
výnimke z testovania s týmto navrhovaným programom:
Navrhovaný program:
1. Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a overovateľov a schválenie programu
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh VZN č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kunerad
4. Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdové
a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí a školskej
jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kunerad
5. Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kunerad
6. Informácia o zmene organizačného poriadku Obecného úradu v Kunerade
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kunerad na 1. polrok 2021
8. Schválenie investičného zámeru na rekonštrukciu cestnej komunikácie parc. č. 1179 C
KN a časti 1190/1 C KN vo vlastníctve obce Kunerad
9. Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia školských jedální pri
základných školách a stredných školách
10. Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU na projekt: „Modernizácia obecnej knižnice“
11. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na projekt „Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“
12. Stav plynovej kotolne obecného úradu
13. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
14. Použitie rezervného fondu
15. Návrh zmeny rozpočtu obce Kunerad na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 2/2021
16. Žiadosť G.Š. o odpustenie poplatku za komunálny odpad
17. Schválenie podmienok pri podávaní novej žiadosti na MDV SR a ŠFRB
18. Žiadosť občianky o iné právo k majetku obce
19. Vysporiadanie majetko-právnych vzťahov pre separátne stredisko
20. Statický posudok k nadstavbe Materskej školy
21. Uvítanie detí do života
22. Odvodnenie kopca pri ulici Porubská
23. Rôzne
23/1 Informačná správa k pandemickej situácii v obci
23/2 Informačná správa k vyúčtovaniu referenda
23/3 Informačná správa k Vyjadreniu Úradu verejného obstarávania

23/4 Informačná správa k zatekaniu v 3. triede Materskej školy
24. Interpelácie
25. Diskusia
26. Záver

Mgr. Monika Kavecká MHA, MPH
starostka obce

