OBEC KUNERAD
Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad

ZÁPISNICA
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kunerad, konaného dňa
11. 10. 2021 v Kunerade
Prítomní:

Ostatní:
Neprítomní:

starostka obce: Mgr. Monika Kavecká MHA, MPH
hl. kontrolórka: Ing. Klaudia Kolečániová
poslanci: Adriana Dolníková, Ing. Ladislav Remenec, Marek Horník, Ján Capko,
Miroslav Kudela
podľa prezenčnej listiny
ospravedlnený: Peter Mičuch
neospravedlnený: Peter Škorvánek

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

Číslo materiálu:
R2021/1331/UK1/S418

Uznesenie č.:
27/365/2021

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kunerad otvorila o 17.02 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 5 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. Ing. L. Remenca a p. J. Capka a predniesla
navrhovaný program rokovania:
Navrhovaný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a overovateľov a schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
Memorandum o spolupráci s mestom Žilina v rámci kandidatúry na Európske hlavné
mesto kultúry
Informácie o sociálnom podniku
Rôzne
6/1 Participácia na tvorbe VZN o odpadoch
6/2 Participácia na tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2022
Interpelácie
Diskusia
Záver

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
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A. schvaľuje overovateľov zápisnice p. poslancov Ing. L. Remenca a J. Capka,
B. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Číslo uznesenia
27/365/2021
Výsledok hlasovania schvaľuje / schvaľuje
Hlasovanie
počet
mená poslancov
A. Dolníková, Ing. L. Remenec, M. Horník, J. Capko, M.
ZA
5
Kudela
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEHLASOVAL
0
P. Škorvánek, M. Mičuch
NEPRÍTOMNÍ
2
Vykoná: Na vedomie: -

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

Číslo materiálu:
R2021/1347 /UK1/S418

Uznesenie č.:
27/366/2021

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

Názov bodu

19/257/2020

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

19/259/2020

19/262/2020

22/302/2020
24/340/2021

Schvaľovanie zámeru
zmeny a doplnku
územného plánu
Dodatkom č.3
Žiadosť o poskytnutie
dotácie na rok 2021
Žiadosť občana o opravu
cesty s parc. č. 459/54 C
KN na ulici Lesná vo
vlastníctve obce Kunerad

Úloha

- vyzvanie ostatných užívateľov
obecného majetku k vytvoreniu
nájomných vzťahov

Stav
(splnená,
v plnení,
pozastavená,
zrušená)
v plnení

- vyčlenenie fin. prostriedkov na
prípravu štúdií k projektovej
dokumentácii na dobudovanie
celkovej infraštruktúry,
splaškovej a dažďovej
kanalizácie
- rokovanie o možnostiach
riešenia

v plnení

- vypracovanie VZN v
súčinnosti s poslancami OZ
- príprava návrhu riešenia stavu
komunikácie a vykonanie
rozpočtovej zmeny

pozastavená
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v plnení

splnená
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25/351/2021

26/354/2021
26/359/2021

26/361/2021

26/362/2021

Schválenie konečného
pokrytia povrchu vozovky
časti miestnej
komunikácie ulice
Kostolná
Použitie rezervného fondu
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

- pokrytie povrchu vozovky
časti miestnej komunikácie

splnená

- poskytnutie asfaltovej drte
obcou Kunerad spol. MIFIM,
s.r.o.
- uzavretie zmluvy o zriadení
vecného bremena

v plnení

- uzavretie zmluvy o zriadení
vecného bremena

v plnení

- zakreslenie prístupovej
komunikácie

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
26/366/2021
Výsledok hlasovania berie na vedomie
počet
mená poslancov
Hlasovanie
A. Dolníková, Ing. L. Remenec, M. Horník, J. Capko, M.
ZA
5
Kudela
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEHLASOVAL
0
P. Škorvánek, M. Mičuch
NEPRÍTOMNÍ
2
Vykoná: Na vedomie: -

BP 3: Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
Predkladateľ:
Ing. Klaudia Kolečániová

Číslo materiálu:
R2021/1140/ UK1/337

Uznesenie č.:
27/367/2021, 27/368/2021

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 predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce Kunerad na 2. polrok 2021.
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V súlade s § 20 ods. 5. zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov je súčasťou predloženého materiálu aj návrh na uznesenie poveriť
hlavnú kontrolórku na výkon kontrolnej činnosti v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti.
Plán výkonu kontrolnej činnosti sa skladá zo 4 častí:
A. Pravidelné kontroly - kontrola plnenia uznesení OZ,
B. Tematické kontroly - Kontrola pokladničných operácií a inventarizácia pokladničnej
hotovosti a Kontrola výberu poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady,
C. Ostatné kontroly - vykonané z vlastného podnetu alebo na základe uznesenia,
D. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov na rok 2022.
P. kontrolórka sa vyjadrila k zaslanej písomnej interpelácii p. p. Kudelu zo dňa 30.08.2021, ku
ktorej dala aj svoje písomné stanovisko, ktoré ozrejmila v súlade s platnou legislatívou aj pre
ostatných poslancov.
Rozprava:
P.p. Kudela poďakoval hl. kontrolórke za vyjadrenie k interpelácii a na základe jej stanoviska
podal návrh na doplnenie plánu kont. činnosti o vykonanie požadovanej kontroly, ku ktorej
predniesol dôvodovú správu a návrh na uznesenie. Svoju požiadavku odôvodnil potrebou
objasnenia a vysvetlenia nejasností a nedorozumení, ktoré okolo vyhotoveného diela vznikli,
nakoľko dostal veľa otázok od občanov, aj samotného zhotoviteľa diela, p. Ing. M. Plevu.
P. kontrolórka uviedla, že nakoľko počítala s týmto variantom, pripravila sa na zodpovedanie
podanej interpelácie. Pýtala sa či ostáva pôvodné znenie, ktoré bolo zaslané, k čomu p.p. Kudela
uviedol, že interpeláciu doplnil o kontrolu opravy cesty na ulici Lesná podľa uznesenia
24/340/2021, a preto žiadal vyjadrenie hl. kontrolórky písomne.
P. kontrolórka súhlasila, aby bola daná kontrola doplnená do Plánu kontrolnej činnosti na 2.
polrok 2021 nad rámec jej pracovného úväzku, k čomu prebehlo následné hlasovanie
poslancov.
Návrh na znenie uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Kunerade schvaľuje Zaradenie do
plánu kontrolnej činnosti na II. polrok hlavnej kontrolórke Obce Kunerad vykonanie kontroly
vynaloženia finančných prostriedkov zákazky: ,, Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie
ul. Kostolná spojená so zatrúbnením kanála v katastrálnom území Kunerad“: projektovej
dokumentácie, verejné obstarávanie na zhotoviteľa, predloženie rozpočtu, faktúry, súpis prác,
výkaz výmer. Kontrola podľa Zmluvy o dielo č. Z2021035, podľa uznesenia OZ č.
23/310/2021, schváleného 1.3.2021, č.25/351/2021 schváleného 10.6.2021, vrátane opravy
cesty s č. parc. 459/54 C KN na ulici Lesná vo vlastníctve obce Kunerad podľa uznesenia
č.24/340/2021, schváleného 10.5.2021.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Číslo uznesenia
27/367/2021
Výsledok hlasovania schvaľuje
počet
mená poslancov
Hlasovanie
A. Dolníková, Ing. L. Remenec, M. Horník, J. Capko, M.
ZA
5
Kudela
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEHLASOVAL
0
P. Škorvánek, M. Mičuch
NEPRÍTOMNÍ
2
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Vykoná: Ing. K. Kolečániová
Na vedomie: poslanci obecného zastupiteľstva

Následne vyzvala p. starostka poslancov k hlasovaniu za schválenie plánu kontrolnej činnosti.
Návrh na znenie uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad po prerokovaní návrhu
plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kunerad na 2. polrok 2021
A. schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kunerad na 2. polrok
2021,
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 2. polrok 2021.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Číslo uznesenia
27/368/2021
Výsledok hlasovania schvaľuje / poveruje
Hlasovanie
počet
mená poslancov
A. Dolníková, Ing. L. Remenec, M. Horník, J. Capko, M.
ZA
5
Kudela
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEHLASOVAL
0
P. Škorvánek, M. Mičuch
NEPRÍTOMNÍ
2
Vykoná: Ing. K. Kolečániová
Na vedomie: poslanci obecného zastupiteľstva

BP 4: Memorandum o spolupráci s mestom Žilina v rámci kandidatúry na Európske
hlavné mesto kultúry
Predkladateľ:
Mgr. Monika Kavecká MHA, MPH

Číslo materiálu:
R2021/1332/UK1/S418

Uznesenie č.:

27/369/2021

Mesto Žilina pripravuje kandidatúru do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry
2026 ( EHMK 2026) v SR spolu s dlhoročnými partnerskými mestami Bielsko-Biala v Poľsku
a Frýdek-Místek v Českej republike a zapojiť celý cezhraničný región pod značkou Žilina
Beskydy 2026. Mesto Žilina ponúka našej obci možnosť stať sa partnerom na základe
memoranda o spolupráci. Cieľom partnerstva je využiť jedinečný kultúrny, ekonomický a
inovačný potenciál, podporovať spoluprácu medzi mestami a obcami, rozvíjať kultúrny a
kreatívny priemysel v rámci regiónu, ako aj snaha prezentovať obce a mestá regiónu i značku
Beskydy ako turistickú destináciu s európskym profilom.
Mesto Žilina sa zaväzuje:
 poskytovať obci všetky informácie potrebné pre spoluprácu a súčinnosť v rámci
pripravovaných projektových návrhov;
 poveriť konkrétneho zamestnanca ako kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie úloh v
súvislosti so spoluprácou a koordináciou spoločných aktivít;
 pripraviť prihlášku do súťaže zahrňujúc kultúrne aktivity na území obce s prípadným
zapojením lokálnych kultúrnych operátorov do tvorby programu;
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 propagovať počas kandidátskeho procesu región, do ktorého obec spadá.
V prípade víťazstva mesta Žilina v súťaži o titul EHMK 2026:
 zahrnúť obec do realizačných aktivít a podporovať partnerskú samosprávu v realizácii
plánovaných aktivít EHMK na jej území,
 poskytnúť mobilný kultúrny program k realizácii na území obce v celkovej hodnote
rovnajúcej sa minimálne trojnásobku celkového príspevku obce do spoločného rozpočtu
projektu,
 zapojiť obec a miestne organizácie do rozvojového programu s cieľom posilnenia
spolupráce medzi kultúrnymi operátormi oboch samospráv,
 pripraviť budúcu zmluvu o spolupráci vrátane návrhu programu a finančných rámcov v
priebehu roka 2022,
 propagovať obec, destináciu Beskydy a región zapojený do projektu Žilina Beskydy
2026 na európskej úrovni v rámci vytvorenej marketingovej koalície.
Obec sa zaväzuje:
 poskytovať všetky informácie mestu Žilina, resp. osobe poverenej mestom Žilina,
potrebné pre spoluprácu a súčinnosť v rámci plánovaných projektových návrhov,
 poveriť konkrétneho zamestnanca ako kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie úloh v
súvislosti so spoluprácou a koordináciou spoločných aktivít,
 poskytnúť pomoc a informácie pri identifikovaní aktuálnych tém a potrieb samosprávy
v kultúrnej oblasti, ako aj lokálnych kultúrnych operátorov za účelom nadviazania
spolupráce pri plánovaných projektoch kultúrno-umeleckého programu EHMK.
V prípade víťazstva mesta Žilina v súťaži o titul EHMK 2026 sa obec zaväzuje:
 byť súčasťou projektu Žilina Beskydy 2026 ako partnerská samospráva,
 umožniť realizovanie mobilného kultúrneho programu na svojom území v zmysle
spoločnej dohody,
 poskytnúť súčinnosť a všetky potrebné informácie na zabezpečenie turistickej
propagácie destinácie obce,
 participovať na spoločnom rozpočte spolufinancovaním bežných výdavkov projektu vo
výške 1€ na obyvateľa v každom z rokov 2024, 2025 a 2026, pričom uvedený príspevok
bude použitý na administratívu, marketing a propagáciu regiónu a kultúrny program
projektu. Mesto Žilina sa zároveň zaväzuje poskytnúť mobilný kultúrny program na
území obce v celkovej hodnote rovnajúcej sa minimálne trojnásobku všetkých
príspevkov obce do spoločného rozpočtu projektu,
 aktívne sa zúčastňovať propagácie plánovaných projektových aktivít a zodpovedne
realizovať spoločné akcie v rámci projektu EHMK a aktuálnej ponuky mobilného
kultúrneho programu,
 podpísať vzájomnú dohodu o spolupráci ako partnerské samosprávy vrátane programu
a finančných rámcov v priebehu roka 2022.
Rozprava:
Odzneli odpovede na otázky k informáciám, ktoré boli uvedené v dôvodovej správe a p.
poslanci vyjadrili súhlas s uzatvorením spolupráce s mestom Žilina ako šancu na kultúrne
obohatenie našej obce. Boli vyjadrené názory, že je prínosom pre obec zapojiť sa do spolupráce
s krajským mestom, že z dlhodobého hľadiska je takáto spolupráca efektívna, a nakoľko kultúry
bolo pre pandémiu pomenej, je to príležitosť pre kultúrny rozvoj a propagáciu obce v budúcich
rokoch.
Návrh na znenie uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad
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A. súhlasí s uzatvorením memoranda o spolupráci s mestom Žilina v rámci kandidatúry na
Európske Hlavné Mesto Kultúry,
B. poveruje starostku obce Kunerad podpisom Memoranda o spolupráci pri príprave
a realizácii projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci výzvy Európske hlavné mesto kultúry
2026 v Slovenskej republike.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Číslo uznesenia
27/369/2021
Výsledok hlasovania súhlasí / poveruje
Hlasovanie
počet
mená poslancov
A. Dolníková, Ing. L. Remenec, M. Horník, J. Capko, M.
ZA
5
Kudela
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEHLASOVAL
0
P. Škorvánek, M. Mičuch
NEPRÍTOMNÍ
2
Vykoná: starostka obce
Na vedomie: Lucia Šimo, Projektová manažérka projektu EHMK 2026

BP 5: Informácie o sociálnom podniku Obecné služby Kunerad, s.r.o.
Predkladateľ:
Mgr. Monika Kavecká MHA, MPH

Číslo materiálu:
R2021/1355/UK1/S418

Uznesenie č.:
27/370/2021

Aktuálne zamestnáva náš RSP dvoch zdravotne znevýhodnených zamestnancov.
V septembri sme podpísali s ÚPSVaR Dohodu o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov
integračnému podniku na rok 2021 v sume maximálne do výšky 18 522,20 € a v súčasnosti
čakáme na prvú refundáciu miezd za mesiac august vo výške 75% z celkovej ceny práce.
V najbližšom čase sa uskutočnia voľby členov Poradného výboru. Termín konania volieb
bude oznámený vopred na webovom sídle obce Kunerad, webovom sídle obce v samostatnej
sekcii RSP a na informačnej tabuli umiestnenej na RSP.
Poradný výbor má 3 členov. Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní RSP, na dosahovaní
pozitívneho sociálneho vplyvu RSP a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho
vplyvu prerokovaním, právom na informácie a kontrolnou činnosťou.
Predkladáme Vám Internú smernicu o zriadení poradného výboru registrovaného sociálneho
podniku Obecné služby Kunerad, s.r.o., ktorou Vás oboznamujeme o priebehu konania volieb
na členov poradného výboru a o postupe zapísania sa do zoznamu oprávnených voličov.
Smernica podrobne upravuje zriadenie a kreovanie poradného výboru, jeho zloženie
a pôsobnosť.
RSP plánuje vypracovať investičný zámer na kúpu techniky (malotraktor, kosačka....)
a zapojiť sa tak do investičnej pomoci národného projektu Opatrenie č. 4 – pomoc pre
registrované sociálne podniky podľa pravidiel minimálnej pomoci v rámci schémy de
minimis. Predkladanie žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného
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finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov je v termíne do
01/2022.
Rozprava: Návrh na znenie uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad berie na vedomie
informácie o sociálnom podniku Obecné služby Kunerad, s.r.o..
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Číslo uznesenia
27/370/2021
Výsledok hlasovania berie na vedomie
Hlasovanie
počet
mená poslancov
A. Dolníková, Ing. L. Remenec, M. Horník, J. Capko, M.
ZA
5
Kudela
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEHLASOVAL
0
P. Škorvánek, M. Mičuch
NEPRÍTOMNÍ
2
Vykoná: starostka obce
Na vedomie: -

BP 6: Rôzne
6/1: Participácia na tvorbe VZN o odpadoch
P. starostka poprosila p. poslancov, aby do konca októbra pripravili svoje návrhy
a podklady k zmene VZN o odpadoch. Na základe toho obec zašle pracovný materiál, kde budú
základné informácie k agende o odpadoch.
Navrhla pracovné stretnutie poslancov, na ktorom by sa prediskutovali všetky požiadavky a
prípadné otázky, aby mohlo byť nové VZN pripravené bez zbytočných následných úprav.
Ozrejmila potrebu prípravy novej politiky separovaného zberu systémom JRK a potrebu úpravy
komunálneho a nadrozmerného odpadu.
Rozprava:
P.p. Capko požadoval zaslať dopredu súpis, ako stojíme s odpadmi, príp. pilotný projekt k
separovanému zberu. K požiadavke súpisu sa priklonil aj p.p. Kudela, ktorý žiadal vyčísliť,
koľko a akého odpadu sa vyprodukuje v obci a koľko to obec stojí, aby mali pred stretnutím
prehľad o separácii, cenách, tonážach.
P. starostka podotkla, že je potrebné si premyslieť aj návrhy na VZN o daniach.
6/2: Participácia na tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2022
P. starostka vyzvala poslancov aj k súčinnosti na tvorbe rozpočtu obce na rok 2022,
ktorý bude rovnako predmetom osobného pracovného stretnutia.

8

OBEC KUNERAD
Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad
BP 7: Interpelácie

BP 8: Diskusia
Dotácia na chodníky na cintoríne
P. starostka uviedla, že sa obec zapojila do dotačného programu VÚC na chodník na
cintoríne, kde sme žiadali dotáciu 6 000 €, no dostali sme iba 1 000 €, a teda žiadala OZ o
stanovisko, akou formou sa tie chodníky majú robiť, či brigádou alebo cez firmu, pričom
podotkla, že v prípade, že sa výstavba nesprocesuje, musíme dotáciu vrátiť.
Dotácia na oplotenie – brigáda
P. starostka ozrejmila, že aj v tomto projekte obec dostala dotáciu iba 1000 €, a nakoľko
je materiál na oplotenie už kompletne naskladnený, je potrebné vyriešiť do konca novembra
realizáciu, aby sme nemuseli dotáciu vracať. V minulosti sa vykonalo vyčistenie výrubom,
ktoré nie je postačujúce a nevieme sa so strojmi dostať na miesto oplotenia. Navrhla spoločné
stretnutie na obhliadku terénu a následnú brigádu. Požiadala o pomoc pri brigáde občanov,
poslancov, občianske združenia ako TJ Partizán Kunerad, DHZ, AKURAD, Mladých v
Kunerade ako aj dobrovoľníkov.
P. poslanci vyjadrili súhlas s brigádou aj ochotu pomôcť pri stavbe oplotenia areálu futbalového
ihriska.

BP 9: Záver
P. starostka obce na záver poďakovala všetkým zúčastneným a ukončila 27. riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva o 19:41 hod.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
starostka obce

1. overovateľ

2. overovateľ
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