OBEC KUNERAD
Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad
ZÁPISNICA
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kunerad, konaného dňa
15. 12. 2021 v Kunerade
Prítomní:

starostka obce: Mgr. Monika Kavecká MHA, MPH
poslanci: Adriana Dolníková, Marek Horník, Ing. Ladislav Remenec, Peter
Mičuch, Miroslav Kudela, Peter Škorvánek
hlavná kontrolórka: Ing. Klaudia Kolečániová
Ostatní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomný: ospravedlnený: Ján Capko – dostavil sa na rokovanie zastupiteľstva o 17:14 hod.

BP 1: Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a overovateľov, schválenie programu
Predkladateľ:
Mgr. Monika Kavecká MHA, MPH

Číslo materiálu:
R2021/1626/UK1/S500

Uznesenie č.:
29/378/2021

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kunerad otvorila o 17.07 hod. a viedla p.
starostka obce Mgr. Monika Kavecká MHA, MPH, ktorá privítala všetkých prítomných.
Zasadnutie bolo zvolané v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a zišlo sa v počte 6 poslancov z celkového počtu 7, takže bolo uznášania schopné.
V súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. p. starostka určila
zapisovateľku Ing. A. Remencovú a overovateľov p.p. P. Škorvánka a p.p. A. Dolníkovú a
predniesla navrhovaný program rokovania:
Navrhovaný program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a overovateľov a schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na rok 2022
Návrh rozpočtu na rok 2022
Návrh VZN č. 6/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
6. Návrh VZN č. 7/2021 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdové
a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí, centra
voľného času a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kunerad
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2022
8. Schválenie podmienok pri podávaní žiadosti na MDaV a ŠFRB
9. Návrh nájomných zmlúv medzi obcou a RSP
10. Predloženie investičného zámeru a schválenie spôsobu financovania RSP
11. Odpredaj betónových cestných panelov
12. Rôzne
13. Interpelácie
14. Diskusia
15. Záver
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Následne p. starostka vyzvala prítomných k rozprave, k zmenám programu a pripomienkam,
pozmeňujúcim alebo doplňujúcim návrhom.
Rozprava: Návrh na znenie uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad
A. schvaľuje overovateľov zápisnice p. poslancov P. Škorvánka a A. Dolníkovú,
B. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Číslo uznesenia
29/378/2021
Výsledok hlasovania
schvaľuje / schvaľuje
Hlasovanie
počet mená poslancov
A. Dolníková, M. Horník, Ing. L. Remenec, P. Mičuch, M.
ZA
6
Kudela, P. Škorvánek
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEHLASOVAL
0
J. Capko
NEPRÍTOMNÝ
1
Vykoná: Na vedomie: -

BP 2: Kontrola plnenia uznesení
Predkladateľ:
Mgr. Monika Kavecká MHA, MPH

Číslo materiálu:
R2021/1639 /UK1/S500

Uznesenie č.:
29/379/2021

P. starostka predložila na kontrolu stav plnenia uznesení v súlade s rokovacím
poriadkom obecného zastupiteľstva.
Č.
uznesenia

Názov bodu

Úloha

19/257/2020

Zámer
odpredaja
obecného
majetku parc. č. 497/13 C KN
formou PHOZ
Hromadná žiadosť obyvateľov ulice
Nad škôlkou a Kostolná

- vyzvanie ostatných užívateľov
obecného majetku k vytvoreniu
nájomných vzťahov
- vyčlenenie fin. prostriedkov na
prípravu štúdií k projektovej
dokumentácii na dobudovanie
celkovej infraštruktúry,
splaškovej a dažďovej kanalizácie
- rokovanie o možnostiach
riešenia

19/259/2020

19/262/2020

Schvaľovanie zámeru zmeny a
doplnku
územného
plánu
Dodatkom č.3

22/302/2020

Žiadosť o poskytnutie dotácie na
rok 2021

- vypracovanie VZN v súčinnosti
s poslancami OZ
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Stav
(splnená,
v plnení,
pozastavená,
zrušená)
v plnení
v plnení

v plnení
pozastavená
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26/359/2021
26/361/2021
26/362/2021
27/373/2021
27/374/2021
28/373/2021

Žiadosť občana o iné právo
k majetku obce, parc. č. 1182/1 C
KN, k.ú. Kunerad
Schválenie Zmluvy o vecnom
bremene pre predĺženie vodovodu
a kanalizácie
Žiadosť občanov o zakreslenie
prístupovej komunikácie poza
obecný vodojem
Plán kontrolnej činnosti na II.
polrok 2021
Plán kontrolnej činnosti na II.
polrok 2021
Schválenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu
vyhláseného Ministerstvom kultúry
SR s názvom ,,Skvalitnenie služieb
a hygienických štandardov v
kultúrnom dome v obci Kunerad“

- uzavretie zmluvy o zriadení
vecného bremena

v plnení

- uzavretie zmluvy o zriadení
vecného bremena

splnená

- zaslanie vyjadrenia o schválení
zakreslenia prístupovej
komunikácie
- vykonanie doplnenej kontroly

splnená

- vykonanie kontrol v súlade s
plánom kont. činnosti
- vyčlenenie fin. prostriedkov v
prípade získania dotácie

v plnení
v plnení
v plnení

Rozprava: Návrh na znenie uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad berie na vedomie Kontrolu
plnenia uznesení.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Číslo uznesenia
29/379/2021
Výsledok hlasovania
berie na vedomie
počet
mená poslancov
Hlasovanie
A. Dolníková, M. Horník, Ing. L. Remenec, P. Mičuch, M.
ZA
6
Kudela, P. Škorvánek
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEHLASOVAL
0
J. Capko
NEPRÍTOMNÝ
1
Vykoná: Na vedomie: -

BP 3: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Kunerad na roky
2022 – 2024
Predkladateľ:
Ing. Klaudia Kolečániová

Číslo materiálu:
R2021/1624/LF4/S507

Uznesenie č.:
29/380/2021

P. kontrolórka predniesla obsah správy.
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Odborné stanovisko hlavného
kontrolóra obce Kunerad k návrhu rozpočtu obce Kunerad na roky 2022 – 2024 (ďalej
„stanovisko“).
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Konanie obecného zastupiteľstva bolo stanovené na 15.12.2021. Návrh rozpočtu obce Kunerad
na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2022-2024 bol zverejnený na úradnej tabuli
29.11.2021 a v rovnaký deň aj na webovom sídle obce (www. obeckunerad.sk). Dňom
vyvesenia návrhu začala plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej mohli fyzické
a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky
alebo ústne do zápisnice. (Táto lehota je stanovená aj Smernicou: Zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Kunerad, poradové číslo 2/2014, účinnosť predpisu
01.08.2014).
Pri spracovaní stanoviska k návrhu rozpočtu vychádzala z predloženého návrhu rozpočtu obce
Kunerad na rok 2022 a z viacročného rozpočtu na roky 2022 až 2024 (ďalej „návrh rozpočtu“).
Posudzovala som zákonnosť aj metodickú správnosť jeho zostavenia a predloženia na
schválenie obecnému zastupiteľstvu.
17:14 hod. sa dostavil na rokovanie obecného zastupiteľstva p.p. Ján Capko.
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy ako viacročný rozpočet na roky 2022 – 2024 a tiež ako programový dokument,
ktorý spĺňa základné princípy programového rozpočtovania. Bežný rozpočet je prebytkový a
kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku
bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií.
Návrh rozpočtu bol zverejnený zákonným spôsobom - na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce (www.obeckunerad.sk) v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pozitíva návrhu rozpočtu
rovnako aj jeho riziká sú uvedené v texte.
P. kontrolórka odporúčala dôrazne dodržiavať rozpočtovú rovnováhu nielen na úrovni obce, ale
aj ostatných subjektov zapojených do rozpočtového procesu a pri hrozbe neplnenia príjmov v
plánovanej výške vykonať konsolidáciu výdavkov. Na základe skutočností uvedených v
stanovisku odporúčala Obecnému zastupiteľstvu obce Kunerad schváliť predložený návrh
rozpočtu obce Kunerad na rok 2022 vrátane programov a zobrať na vedomie návrh viacročného
rozpočtu obce Kunerad na roky 2023 – 2024 vrátane programov.
Rozprava:
P.p. Kudela poďakoval pani kontrolórke za prehľadne vypracovanú správu.
Návrh na znenie uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad po prerokovaní
predloženého materiálu berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu obce Kunerad na roky 2022 -2024.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Číslo uznesenia
29/380/2021
Výsledok hlasovania
berie na vedomie
počet mená poslancov
Hlasovanie
A. Dolníková, M. Horník, Ing. L. Remenec, P. Mičuch, M.
ZA
7
Kudela, P. Škorvánek, J. Capko
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEHLASOVAL
0
NEPRÍTOMNÝ
0
Vykoná: -
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Na vedomie: -

BP 4: Návrh rozpočtu na rok 2022
Predkladateľ:
Mgr. Monika Kavecká MHA, MPH

Číslo materiálu:
S2021/00500/1635

Uznesenie č.:
29/381/2021

Rozpočet obce, jeho štrukturálne zloženie, je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Rozpočet a programový rozpočet Obce Kunerad na roky 2022 – 2024 je zostavený v zmysle
zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v členení na 2 predchádzajúce roky,
rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce
roky. Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2024 je len informatívny (odporučený) a nie je
predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom.
Celkový rozpočet Obce Kunerad na rok 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný.
Na základe podrobne prednesenej správy hlavnej kontrolórky obce, p. starostka otvorila
rozpravu.
Rozprava: Návrh na znenie uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad v zmysle § 11 ods. 4 písm.
b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien
a doplnkov:
A. prerokovalo návrh rozpočtu Obce Kunerad na rok 2022, návrh viacročného rozpočtu
na roky 2023 - 2024 a návrh textovej časti programového rozpočtu,
B. schvaľuje rozpočet a programový rozpočet obce Kunerad na rok 2022,
C. berie na vedomie rozpočet a programový rozpočet obce Kunerad na roky 2023-2024.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Číslo uznesenia
29/381/2021
Výsledok hlasovania
prerokovalo / schvaľuje / berie na vedomie
Hlasovanie
počet
mená poslancov
A. Dolníková, M. Horník, Ing. L. Remenec, P. Mičuch, M.
ZA
7
Kudela, P. Škorvánek, J. Capko
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEHLASOVAL
0
NEPRÍTOMNÝ
0
Vykoná: starostka obce
Na vedomie: -
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BP 5: Návrh VZN č. 6/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Predkladateľ:
Mgr. Monika Kavecká MHA, MPH

Číslo materiálu:
R2021/1631/UK1/S500

Uznesenie č.:
29/382/2021

Návrh VZN č. 6/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady bol prerokovaný na pracovnom stretnutí s poslancami obecného
zastupiteľstva dňa 5.11.2021. Predkladaný návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce
Kunerad v termíne od 26.11.2021 - 11.12.2021.
V lehote určenej k zasielaniu pripomienok poslal p.p. Kudela pripomienku k navrhovanej
navýšenej sadzbe za stavebné pozemky (0,41%) a odporučil OZ ponechať sadzbu/výmer za
stavebné pozemky v pôvodnej výške 0,31% (ročná sadzba dane v % zo základu dane). Do
výnimky odporučil zaradiť developerské projekty. Pripomienka bola konzultovaná
s ostatnými poslancami OZ. Na základe ich väčšinového názoru bola pripomienka
neakceptovaná. Developerské projekty nemôžu byť výnimkou v časti za dane
z nehnuteľností - položka stavebné pozemky.
P. starostka doplnila, že obec nepristúpila zatiaľ k schváleniu poplatku za rozvoj, čo by práve
pri developerských stavbách bolo pre rozpočet veľmi výnosné, na druhej strane, pre fyzické
osoby by aj pri stanovení min. výšky poplatku (sadzba od 3,00 €/m2), bola úhrada tohto
poplatku finančne veľmi náročná. K navýšeniu sadzby štátnym lesom nebola žiadna
pripomienka.
Predkladateľ VZN odporúčal obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh VZN č. 6/2021
v plnom znení. Schvaľovacie kvórum: v súlade § 12 ods. 7 zákona 369/1990 Z.z. - .. ,,na prijatie
nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov“.
Rozprava: Návrh na znenie uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad sa uznáša na Všeobecne
záväznom nariadení Obce Kunerad č. 6/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Číslo uznesenia
29/382/2021
Výsledok hlasovania
sa uznáša
Hlasovanie
počet
mená poslancov
A. Dolníková, M. Horník, Ing. L. Remenec, P. Mičuch, M.
ZA
6
Kudela, J. Capko
PROTI
0
P. Škorvánek
ZDRŽAL SA
1
NEHLASOVAL
0
NEPRÍTOMNÝ
0
Vykoná: starostka obce
Na vedomie: -
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BP 6: Návrh VZN č. 7/2021 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdové a
prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí, centra
voľného času a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kunerad
Predkladateľ:
Mgr. Monika Kavecká MHA, MPH

Číslo materiálu:
R2021/1526/QA52/S476

Uznesenie č.:
29/383/2021

Materiál sa predkladá na rokovanie obecného zastupiteľstva na základe § 6 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 6
ods. 12 písm. c) 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 a v zmysle § 7 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Účelom tohto VZN je určiť podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení
(školského klubu detí, centra voľného času a školskej jedálne), ktorých zriaďovateľom je obec
Kunerad.
Rozhodným počtom pri výpočte výšky dotácie bol počet detí a žiakov vo Výkaze o počte
žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov
jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce k 15. 9..
Výpočet priemernej výšky ročnej dotácie na rok 2022 na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Kunerad:

Škola/zariadenie
MŠ - Dieťa materskej školy
Dieťa v Školskom klube detí
Potenciálny stravník – žiak ZŠ
Dotácia na žiaka v CVČ
SPOLU

Počet
51
44
47
48

Výška dotácie
na dieťa/žiaka
3 363,78
638,84
387,58
44,00

Výška dotácie
spolu
171 553,00
28 109,00
18 216,00
2 112,00
219 990,00

*Metóda výpočtu: Počet x Výška dotácie na dieťa/žiaka = výška dotácie spolu
Rozprava: Návrh na znenie uznesenia: Obecné zastupiteľstvo Obce Kunerad sa uznáša na Všeobecne
záväznom nariadení Obce Kunerad č. 7/2021 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov
na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí, centra
voľného času a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kunerad.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Číslo uznesenia
29/383/2021
Výsledok hlasovania
sa uznáša
Hlasovanie
počet
mená poslancov
A. Dolníková, M. Horník, Ing. L. Remenec, P. Mičuch, M.
ZA
7
Kudela, P. Škorvánek, J. Capko
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEHLASOVAL
0
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NEPRÍTOMNÝ

0

Vykoná: Na vedomie: -

BP 7: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kunerad na 1. polrok 2022
Predkladateľ:
Ing. Klaudia Kolečániová

Číslo materiálu:
R2021/1625/UK1/S508

Uznesenie č.:
29/384/2021

P. kontrolórka predniesla dôvodovú správu k plánu kontrolnej činnosti:
Ustanovenie § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ukladá hlavnému kontrolórovi predložiť raz za šesť mesiacov obecnému
zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti.
V zmysle citovaného zákona predložila obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce Kunerad na 1. polrok 2022.
V súlade s § 20 ods. 5. zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov bol súčasťou predloženého materiálu aj návrh na uznesenie
poveriť hlavnú kontrolórku na výkon kontrolnej činnosti v súlade so schváleným plánom
kontrolnej činnosti. V rámci pripomienkového konania neboli doručené žiadne pripomienky.
A. Pravidelné kontroly
1. kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva (rokovanie OZ)
B. Tematické kontroly
1. kontrola uskutočňovania pokladničných operácií a inventarizácia pokladničnej
hotovosti za obdobie 07-12/2021
2. kontrola došlých faktúr vo vybraných mesiacoch I. polroka 2022
C. Ostatné kontroly
1. kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých som sa
dozvedela pri výkone svojej činnosti
2. kontroly vykonávané na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kunerade
D. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov
1. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu roku 2021
Rozprava: Návrh na znenie uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad po prerokovaní návrhu
plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kunerad na 1.polrok 2022
A. schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kunerad na 1. polrok
2022,
B. poveruje v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite hlavnú
kontrolórku obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2022.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Číslo uznesenia
29/384/2021
Výsledok hlasovania
schvaľuje / poveruje
Hlasovanie
počet mená poslancov
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ZA

7

PROTI
ZDRŽAL SA
NEHLASOVAL
NEPRÍTOMNÝ

0
0
0
0

A. Dolníková, M. Horník, Ing. L. Remenec, P. Mičuch, M.
Kudela, P. Škorvánek, J. Capko

Vykoná: hlavná kontrolórka
Na vedomie: -

BP 8: Schválenie podmienok pri podávaní novej žiadosti na MDV SR a ŠFRB
Predkladateľ:
Mgr. Monika Kavecká MHA, MPH

Číslo materiálu:
R2021/1619/MA32/S502

Uznesenie č.:
29/385/2021, 29/386/2021

Nakoľko Novelou zákona 443/2021 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní v znení neskorších predpisov z 25.11.2020 sa zvýhodňujú podmienky poskytovania
dotácií na rozvoj bývania, obecné zastupiteľstvo obce Kunerad odsúhlasilo uznesením č.
23/320/2021 zo dňa 01.03.2021 opätovné podanie žiadosti obce o poskytnutie dotácie
Ministerstva dopravy a výstavby a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Z dôvodu neuznania podanej žiadosti na MDV a ŠFRB žiadame obecné zastupiteľstvo o
schválenie podmienok pri podávaní novej žiadosti obce podľa aktualizovaných podmienok
určených obidvoma subjektmi na rok 2022
Súčasťou schválenia podmienok je aj schválenie Dodatku č.4 k Zmluve o budúcej zmluve,
v ktorom sa oproti zaslanému podkladu muselo opraviť číslovanie bytov na základe
katastrálneho zákona č. 212/2018 § 42 ods.2c, ktorý určuje presné vyznačovanie vchodov,
bytov a poschodí. Zároveň dopĺňame aj LV, kde už sú bytové domy rozdelené na jednotlivé
byty s podielmi.
P. starostka následne zobrazila upravený dodatok v porovnaní so zaslaným, aj LV k bytovým
domom.
Rozprava:
P.p. Remenec sa opýtal, či je reálne, že sa táto žiadosť schváli. P. starostka reagovala,
že v tom istotu nemáme, ale nakoľko chýbala kolaudácia vodovodu, ktorá je už spracovaná,
mala by táto žiadosť byť podaná už bez prípadných komplikácií.
P. kontrolórka sa zaujímala o zverejnenie podmienok, k čomu dostala odpoveď p. starostky, že
sú zverejnené na ŠFRB. Ďalej sa informovala, či nie je problém pri odpredaji bytov v tom, že
sú bytové domy umiestnené na cudzom pozemku, k čomu sa vyjadrila p. starostka, že nakoľko
je podpísaná nájomná zmluva na 70 rokov, je tento stav v poriadku.
P.p. Kudela sa pýtal na navýšenie ceny v podmienkach, k čomu p. starostka uviedla, že je to
vplyvom zmeny noriem a požiadaviek ŠFRB, keďže sa menili podmienky na tepelnú náročnosť
a iné parametre, a teda zmenou noriem a zákonov sa zmenila aj cena.
P.p. Remenec doplnil, že sú nové požiadavky na zateplenie, vykurovanie, zmenili sa zákony dotačné aj stavebné, a všetko nadviazalo na navýšenie ceny, ale zároveň sa nám navýši aj
dotácia a zníži úver.
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Návrh na znenie uznesenia č.1 : Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad súhlasí s opätovným
podaním žiadosti obce o poskytnutie Dotácie Ministerstva dopravy a výstavby a úveru zo
ŠFRB na kúpu 44 nájomných bytov.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Číslo uznesenia
29/385/2021
Výsledok hlasovania
súhlasí
Hlasovanie
počet
mená poslancov
A. Dolníková, M. Horník, Ing. L. Remenec, P. Mičuch, J.
ZA
5
Capko
PROTI
0
P. Škorvánek, M. Kudela
ZDRŽAL SA
2
NEHLASOVAL
0
NEPRÍTOMNÝ
0
Vykoná: starostka obce
Na vedomie: -

Návrh na znenie uznesenia č.2 : Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad
A. schvaľuje investičný zámer (U413), a to obstaranie nájomných bytov v Bytových
domoch Kunerad 44 b.j. v bežnom štandarde a technickej vybavenosti, ktoré budú
zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou a postavené na pozemkoch C-KN
536/1, 536/9, 536/13, 536/47, 536/48, 536/49, 536/50, 536/51, 536/52, 536/53, 536/57,
536/58, 536/115, 536/116, 536/117, 536/118 a 1195/2 k. ú. Kunerad, vedené na
Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore, zapísané na LV č. 890, LV č. 1121 a LV
č. 471 v súlade s právoplatnými stavebnými povoleniami č. 120/00014/2020 vydaným
OcÚ SÚ Kunerad dňa 07.02.2020, č.167/2020 vydaným OcÚ SÚ Kunerad dňa
19.02.2020, č. OU-ZA-OSZP3-2020/007940-005/Ros vydaným OÚ Žilina OOP a ŽP
dňa 26.02.2020, č.2021/00234/743 vydaným OcÚ SÚ Kunerad dňa 28.05.2021 a
č.2021/00369/1399 vydaným OcÚ SÚ Kunerad dňa 20.10.2021,
B. schvaľuje predmetné nájomné byty v Bytových domoch pozostávajú z nájomných
bytov v Bytových domoch č.1 a č.2 v celkovom počte – 44 bytových jednotiek, s
celkovou podlahovou plochou bytov 2.635,60 m2 s priemernou podlahovou plochou
jedného nájomného bytu bude 59,90m2.
C. schvaľuje technickú vybavenosť zabezpečujúcu riadnu prevádzku a užívanie bytových
domov pozostávajúcu z:
- z prístupovej miestnej komunikácie vrátane verejného osvetlenia a z odstavných plôch,
- z prípojok NN,
- z plynových prípojok,
- z verejného vodovodu a vodovodných prípojok,
- z kanalizácie a kanalizačných prípojok vrátene ORL,
D. schvaľuje nájomné byty v bytových domoch vyhotovené v prevedení:
- dvadsaťosem 3-izbových bytov pozostávajúcich z chodby, obytnej haly
s kuchynským kútom, spálňou, detskou izbou, kúpeľňou a WC; kuchynský kút je
dispozične oddelený od obývacej izby,
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- šestnásť 2-izbových bytov pozostávajúcich z chodby, obytnej haly s kuchynským
kútom, spálňou, kúpeľňou a WC; kuchynský kút je dispozične oddelený od obývacej
izby,
- spoločné zariadenia a príslušenstvo bytového domu, prislúchajúce k odpredávaným
bytom tvorené bleskozvodom, vodovodnou, kanalizačnou, elektrickou prípojkou,
plynovou prípojkou, výťahmi, objektovým vodomerom, hasiacim prístrojom,
nástenným hydrantom a spevnenou parkovacou plochou,
E. schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva
k bytovým domom s nájomnými bytmi a technickej vybavenosti so zhotoviteľom
F.A.A.C Consulting, s.r.o, IČO 36404446, predmetom ktorej je odplatný prevod
výlučného vlastníckeho práva predávajúceho k Predmetu kúpy, ktorý bude
špecifikovaný v tejto zmluve a príslušných Dodatkov k ZoBZ,
F. schvaľuje záväzok obce kúpiť nájomné byty v Bytových domoch od Predávajúceho
a zaplatiť mu kúpnu cenu 3.162.060,- € vrátane DPH (slovom trimiliónystošesťdesiatdvatisícšesťdesiat Euro),
G. schvaľuje záväzok obce kúpiť technickú vybavenosť od Predávajúceho a zaplatiť mu
kúpnu cenu 430.980,- € vrátane DPH (slovom štyristotridsaťtisícdeväťstoosemdesiat
Euro),
H. schvaľuje spôsob financovania obstarania nájomných bytov v bytových domoch:
- úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 65 %, a to 2.055.330,-€ vrátane DPH
- dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške 35 %, a to
1.106.720,-€ vrátane DPH
- dofinancovanie vlastnými finančnými prostriedkami vo výške 10,-€ vrátane DPH
I. schvaľuje spôsob financovania technickej vybavenosti:
- úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 303.600,-€ vrátane DPH
- dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 116.300,-€ vrátane DPH
- vlastné zdroje obce alebo úver vo výške 11.080,-€ vrátane DPH,
J. schvaľuje záväzok obce dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv
ustanovenia §12 a §22 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov,
K. schvaľuje záväzok obce dodržiavať nájomný charakter bytov počas lehoty splatnosti
poskytnutého úveru, najmenej 30 rokov,
L. schvaľuje záväzok, že minimálne 80% z obstarávaných nájomných bytov prenajme
fyzickým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s mesačným príjmom domácnosti
najviac vo výške päťnásobku životného minima domácnosti,
M. schvaľuje stanovenie ročného nájomného vo výške maximálne 10% z obstarávacieho
nákladu nájomného bytu,
N. schvaľuje záväzok obce zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru
bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
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a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy a
výstavby Slovenskej republiky,
O. schvaľuje záväzok obce zriadiť záložné právo na nájomné byty a pozemky. Byty budú
zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou a postavené na pozemkoch C-KN
536/1, 536/9, 536/13, 536/47, 536/48, 536/49, 536/50, 536/51, 536/52, 536/53, 536/57,
536/58, 536/115, 536/116, 536/117, 536/118 a 1195/2 k. ú. Kunerad, vedené na
Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore, zapísané na LV č. 890, LV č. 1121 a LV
č. 471 v súlade s právoplatnými stavebnými povoleniami č. 120/00014/2020 vydaným
OcÚ SÚ Kunerad dňa 07.02.2020, č.167/2020 vydaným OcÚ SÚ Kunerad dňa
19.02.2020, č. OU-ZA-OSZP3-2020/007940-005/Ros vydaným OÚ Žilina OOP a ŽP
dňa 26.02.2020, č.2021/00234/743 vydaným OcÚ SÚ Kunerad dňa 28.05.2021 a
č.2021/00369/1399 vydaným OcÚ SÚ Kunerad dňa 20.10.2021, obstarané podľa
zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015
Z.z. a v znení zákona č. 244/2017 v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania,
P. schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov podľa
zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
Q. schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov
podľa zákona č. 150/2013 Z.z. zo Štátneho fondu rozvoja bývania v znení zákona č.
276/2015 Z.z a v znení zákona č. 244/2017,
R. schvaľuje podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
v zložení verejný vodovod a vodovodná prípojka, kanalizácia a kanalizačná prípojka,
miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia a odstavné plochy vrátane
príjazdovej komunikácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky,
S. schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti
v zložení verejný vodovod a vodovodná prípojka, kanalizácia a kanalizačná prípojka,
miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia a odstavné plochy vrátane
príjazdovej komunikácie podľa zákona podľa zákona č. 150/2013 Z.z. zo Štátneho
fondu rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z.z a v znení zákona č. 244/2017,
T. ukladá finančnému oddeleniu Obecného úradu v Kunerade zapracovať splátky úverov
zo ŠFRB počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB do rozpočtu obce,
U. ukladá finančnému oddeleniu Obecného úradu v Kunerade zapracovať 8 splátok
úverov zo ŠFRB do rozpočtu obce na rok 2022,
V. súhlasí s podmienkami poskytnutia dotácie z MDV SR platnými v čase podania
žiadosti.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Číslo uznesenia
29/386/2021
Výsledok hlasovania
schvaľuje / ukladá / súhlasí
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Hlasovanie
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
NEHLASOVAL
NEPRÍTOMNÝ

počet
5
0
2
0
0

mená poslancov
A. Dolníková, M. Horník, Ing. L. Remenec, P. Mičuch, J.
Capko
M. Kudela, P. Škorvánek

Vykoná: starostka obce
Na vedomie: -

BP 9: Návrh nájomných zmlúv medzi obcou a RSP
Predkladateľ:
Mgr. Monika Kavecká MHA, MPH

Číslo materiálu:
R2021/1632/MA32/S510

Uznesenie č.:
29/387/2021

Predkladáme Vám Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a službách
s ním spojených zo dňa 30.08.2021, ktorej znenie bolo schválené Uznesením č. 26/358/2021
medzi Obcou Kunerad a nájomcom Obecné služby Kunerad, s.r.o., RSP.
P. poslancom boli v materiáloch zaslané podrobné informácie o cieľoch RSP.
Rozprava:
P. kontrolórka odporučila obecnému zastupiteľstvu, aby venovali pri schvaľovaní
náležitostí v súvislosti so sociálnym podnikom zvýšenú pozornosť dodržiavaniu zákona
o verejnom obstarávaní a zabezpečeniu ochrany hospodárskej súťaže, aby sme sa vyhli
zbytočným problémom.
Návrh na znenie uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad
A. prerokovalo obsah jednotlivých predložených návrhov zmlúv,
B. schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a službách s ním
spojených zo dňa 31.08.2021 medzi prenajímateľom Obcou Kunerad a nájomcom
Obecné služby Kunerad, s.r.o., RSP,
C. schvaľuje Zmluvu o prenájme obecného motorového vozidla a drobného náradia medzi
prenajímateľom Obcou Kunerad a nájomcom Obecné služby Kunerad, s.r.o., RSP,
D. schvaľuje Zmluvu o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác medzi objednávateľom
Obcou Kunerad a poskytovateľom Obecné služby Kunerad, s.r.o., RSP.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Číslo uznesenia
29/387/2021
Výsledok hlasovania
prerokovalo / schvaľuje
Hlasovanie
počet
mená poslancov
A. Dolníková, M. Horník, Ing. L. Remenec, P. Mičuch, J.
ZA
5
Capko
PROTI
0
M. Kudela, P. Škorvánek
ZDRŽAL SA
2
NEHLASOVAL
0
NEPRÍTOMNÝ
0
Vykoná: starostka obce
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Na vedomie: -

BP 10: Predloženie investičného zámeru a schválenie spôsobu financovania RSP
Predkladateľ:
Mgr. Monika Kavecká MHA, MPH

Číslo materiálu:
R2021/1633/MA22/S510

Uznesenie č.:
29/388/2021

Nakoľko podľa Zakladateľskej listiny sociálneho podniku Obecné služby Kunerad,
s.r.o., RSP sú členmi valného zhromaždenia všetci členovia obecného zastupiteľstva obce
Kunerad, dovoľujeme si Vám navrhnúť, aj pre budúcnosť – aby sa v rámci obecného
zastupiteľstva podľa potreby konalo aj zasadnutie valného zhromaždenia našej obchodnej
spoločnosti Obecné služby Kunerad, s.r.o., RSP. Zasadnutie valného zhromaždenie by sa malo
konať min. jedenkrát za rok.
Uchádzame sa o nenávratný finančný príspevok v rámci národného projektu
„Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ realizovaného Ústredím práce,
sociálnych vecí a rodiny z Operačného programu Ľudské zdroje – Opatrenie č. 4, v rámci
ktorého nám budú refundované mzdové náklady na novoprijatých zamestnancov vo výške
100% CCP počas 18 mesiacov. Po tomto období vieme zaradiť zamestnancov do programu na
poskytovanie vyrovnávacích dávok v rámci Dohody o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov
integračnému podniku, ktorú už máme podpísanú s ÚPSVaR a cez ktorú by im boli naďalej
refundované mzdy a to vo výške 75% CCP.
Okrem refundácie mzdových výdavkov je zaujímavá refundácia vo výške 50%
kapitálových výdavkov (nákladov na investície na obstaranie dlhodobého majetku)
a refundácia vo výške 50% prevádzkových, režijných nákladov a nákladov na služby vzniknuté
v priamej súvislosti s investičným zámerom.
Podmienkou pre uchádzanie sa a získanie nenávratného finančného príspevku v rámci
spomínaného národného projektu je zriadenie úveru ako návratnej formy financovania časti
investičného zámeru (min. vo výške 10% celkových nákladov investičného zámeru). Nakoľko
sociálny podnik funguje len krátko nemá dostatok voľných vlastných finančných zdrojov na
pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s investičným zámerom. Výška žiadaného úveru bude
v sume 56 326,00€ bez DPH. Uvádzame sumu bez DPH, nakoľko plánujeme, ak teda bude
investičný zámer úspešný, požiadať o dobrovoľnú registráciu na DPH.
Rozprava:
P.p. Remenec nadviazal na vyjadrenie p. kontrolórky v predošlom bode – keďže obec
je pod drobnohľadom a tiež všetky činnosti úradu, súhlasil, aby sme dohliadali na dodržiavanie
zákonov, transparentnosť práce, využili dotačný program, a na druhej strane neboli sankciovaní
za zbytočné pochybenia. Je dôležité, aby boli dodržané všetky administratívne činnosti v súlade
so zákonom.
S rovnakým názorom sa stotožnila opätovne aj p. kontrolórka.
Návrh na znenie uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad
A. schvaľuje obsah investičného zámeru s názvom Rozšírenie ponuky poskytovaných
služieb v obci Kunerad a navrhovaný spôsob financovania,
B. poveruje konateľku, aby zabezpečila zriadenie úveru, ktorý je podmienkou pre
uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok v rámci národného projektu „Investičná
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pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ realizovaného Ústredím práce,
sociálnych vecí a rodiny z Operačného programu Ľudské zdroje – Opatrenie č. 4.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Číslo uznesenia
29/388/2021
Výsledok hlasovania
schvaľuje / poveruje
Hlasovanie
počet
mená poslancov
A. Dolníková, M. Horník, Ing. L. Remenec, P. Mičuch, J.
ZA
5
Capko
PROTI
0
M. Kudela, P. Škorvánek
ZDRŽAL SA
2
NEHLASOVAL
0
NEPRÍTOMNÝ
0
Vykoná: starostka obce
Na vedomie: -

BP 11: Odpredaj betónových cestných panelov
Predkladateľ:
Mgr. Monika Kavecká MHA, MPH

Číslo materiálu:
R2021/1623/MA32/S506

Uznesenie č.:
29/389/2021

Rekonštrukciou cesty na ulici Kostolná a Na záplotí ostali Obci Kunerad prebytočné
betónové cestné panely. Z celkového počtu vybratých panelov, je 20 ks stále v stave možného
použitia, zvyšné, rozlámané, by obec nechala rozdrviť a použila by ich na vyspravenie ciest
v obci.
Keďže Obec Kunerad dostala ponuky na odpredaj časti týchto panelov, žiada obecné
zastupiteľstvo o zaujatie stanoviska, čo ideme s panelmi robiť.
Rozprava:
P.p. Kudela navrhol, aby sa panely neodpredávali a použili sa pri stavbe separátneho
strediska, alebo sa umiestnili podľa potreby na opravu ciest na uliciach v obci.
P. kontrolórka sa priklonila k názoru uskladniť panely a v budúcnosti ich použiť, kde bude
treba, odporučila zvážiť, čo by nám odpredaj priniesol v súvislosti s uskladnením.
P.p. Škorvánek zdôraznil, že panely sú v dobrom stave a kto sa s ich opravou vyhrá, môže ich
dobre využiť.
P. starostka doplnila, že panely treba preložiť a bezpečne uskladniť, hrozia však pri prevoze
riziká rozpadu, nakoľko mnohé sú poškodené. Zdôraznila, že je výlučne na OZ, ako v tejto veci
rozhodne a žiadala aby poslanci navrhli, kam sa panely uložia. Podotkla, že prevoz, oprava a
prípadné rozdrvenie poškodených panelov budú pre obec značne zvýšené náklady.
P. kontrolórka navrhla, že by predaj zatiaľ odložila a prezistila by, koľko by obec získala
odpredajom, akú hodnotu by obec musela zaplatiť za uskladnenie, resp. preloženie, opravu a
príp. rozdrvenie a následné použitie na cesty v obci.
P.p. Škorvánek upozornil, že pán Pleva mal dať cestu do pôvodného stavu, a teda presunúť
panely na určené miesto obcou. Navrhol ho skontaktovať a premiestniť panely k seprátnemu
stredisku, k čomu dostal odpoveď p. starostky, že obecný majetok je iba pod budovou a v jej
okolí nie je viac miesta na ich uloženie.
P.p. Remenec doplnil, že pán Pleva síce mal dať cestu do pôvodného stavu, avšak panely sa
nedali použiť na uloženie, nakoľko sa s nimi nedá manipulovať, pretože nemajú oká. Takže
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najskôr ich treba opraviť a až potom je možná prekládka a tieto náklady budú iste vyššie, ako
zisk z odpredaja, tak je na zvážení, či sa oprava panelov obci oplatí. Podotkol, že panely, ktoré
zostali v blízkosti jeho domu, si zakúpil pred rokmi sám v sume cca 50,00 €/1 ks.
P. Capko navrhol kontaktovať p. Plevu a vyzvať ho, aby vykonal danú prekládku panelov zo
súkromného pozemku, príp. vyčísliť, koľko by táto prekládka stála obec, k čomu sa priklonil aj
p.p. Horník.
P.p. Kudela navrhol uložiť panely na miesto nad cintorínom, kde bol kedysi umiestnený
veľkokapacitný kontajner, k čomu p. starostka dodala, že panely, ktoré tam sú už položené, by
sa posunuli a ostatné by sa uložili k nim.
Po dohode sa téma uzatvorila s tým, že obecné zastupiteľstvo v súčasnosti neplánuje
odpredávať betónové cestné panely a na ďalšom zasadnutí budú predložené návrhy, čo sa s
panelmi urobí.
Návrh na znenie uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad súhlasí, že v súčasnosti
neplánuje odpredávať betónové cestné panely.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Číslo uznesenia
29/389/2021
Výsledok hlasovania
súhlasí
Hlasovanie
počet
mená poslancov
A. Dolníková, M. Horník, Ing. L. Remenec, P. Mičuch, M.
ZA
7
Kudela, P. Škorvánek, J. Capko
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEHLASOVAL
0
NEPRÍTOMNÝ
0
Vykoná: starostka obce
Na vedomie: -

BP 12: Rôzne
12/1: Odvodnenie ulice Poľná
Nakoľko majitelia pozemkov v okolí ulice Poľná majú záujem o rozšírenie elektrickej
siete na ulici Poľná z dôvodu budúcej výstavby, p.p. Dolníková predniesla potrebu odvodnenia
tejto ulice, na základe zistenia, že meliorizačné siete sú nefunkčné, potrhané a celkovo
poškodené.
Občania žiadajú o odvodnenie tejto ulice a následne urobenie cesty, aby sme nevychádzali v
ústrety len developerom ale aj samotným občanom. Navrhla vyčleniť fin, prostriedky na
geometrický plán a následnú štúdiu odvodnenia.
P. starostka upozornila, že rovnako ako je to aj pri iných uliciach, aj v tomto prípade je
nevyhnutné vysporiadať vlastnícke práva k pozemkom, cez ktoré komunikácia vedie, pretože
bez toho sa nepohneme. Doplnila, že je po legislatívnej a právnej stránke veľmi náročné robiť
cesty, pokiaľ sú nevysporiadané a občania neuvoľnia na rozšírenie cesty nič zo svojho majetku.
P.p. Capko reagoval, že sme už plánovali vyčleniť si najviac kritické miesta ciest v obci po
menej kritické a navrhol vziať úver a urobiť konečne aspoň časť ciest, ktoré sú v havarijnom
stave. K čomu doplnil p.p. Remenec, že cesty boli prioritou ich funkčného obdobia a nič sa
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neurobilo. Konštatoval, že je potrebné napredovať v riešení, zvážiť podmienky úveru a úrokovú
sadzbu.

BP 13: Interpelácie
V časti interpelácie odzneli diskusné otázky:
P.p Horník sa pýtal na zabezpečenie zimnej údržby v obci, nakoľko sa občania
sťažovali, že nebola dostatočne posypaná cesta ani chodníky. P. starostka reagovala, že zimná
údržba ciest je zabezpečená p. Vandlíkom, tak ako aj minulý rok, v prípade potreby treba vždy
kontaktovať obecný úrad. Chodníky v obci zabezpečujú obecní pracovníci, avšak z dôvodu
personálnych výpadkov nebolo možné urobiť všetky chodníky promptne.
P.p. Capko doplnil, že by rovnako mal prosbu o lepšie posypanie križovatky ulíc Porubská -Na
záhumnie- Na chotár, nakoľko je tá cesta veľmi nebezpečná.
P.p. Remenec zdôvodnil potrebu umiestnenia dopravného zrkadla ku plotu pri vchode
do kostola, aby autá vychádzajúce z ulice Na záplotí videli schádzajúce vozidlá z Kostolnej
smerom na Hlavnú.
P.p. Kudela navrhol nainštalovať vývesnú tabuľu k plotu cintorína na umiestnenie
pohrebného parte, buď postavením tabule v šikmej časti ľavej strany od vchodu alebo
umiestnením do plota cintorína. P.p Dolníková prejavila aj záujem o stojan na sviečky.

BP 14: Diskusia
P. kontrolórka obce vyjadrila potrebu venovať sa dôslednej tvorbe uznesení, nakoľko
sú často formulované nepresne a nevýstižne bez nadväznosti na kontext vychádzajúci z rozpráv.
Vyzdvihla najmä pri investičných zámeroch dôležitosť posúdenia, či sú v rozpočte financie na
naše ciele, nakoľko ak nie sú, nemôžu sa schvaľovať k týmto témam uznesenia. V závere
poďakovala za spoluprácu a popriala všetkým krásne a šťastné Vianoce a aby fungovanie obce
len napredovalo.

BP 15: Záver
P. starostka na záver poďakovala všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom pri
tvorbe a realizácii Mikuláša, poslancom za spoluprácu pri rozvoji obce, pri pomoci za
oplocovanie ihriska, za finančnú a ľudskú pomoc, za účasť pri obecných akciách.
Všetkým prítomným a občanom popriala veľa zdravia, požehnané a pokojné Vianoce a
ukončila 29. zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18:59 hod.
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Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
starostka obce

1. overovateľ

2. overovateľ
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