
 

1 

 

O B E C  K U N E R A D 
Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad  

 

ZÁPISNICA 

 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kunerad 

konaného dňa 13.03.2023 
 

Prítomní: starosta obce: Miroslav Kudela  

       poslanci:  Kristína Horníková, Róbert Beháň, Maroš Fašánok, Peter   

Škorvánek, Ing. Jozef Veselý, 

Neprítomní:  ospravedlnení: Ing. Andrea Baránková, Jaroslav Vrábel, Ing. Klaudia   

                                                 Kolečániová 

Ostatní: podľa prezenčnej listiny 

  

BP 1: Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie 

programu 

 

 

Predkladateľ: 

Miroslav Kudela 

Číslo materiálu: 

R2023/294/UK1/S135 

Uznesenie č.: 

04/34/2023 

 
 V súlade s § 13 ods. 4 písm. a)  starosta obce, Miroslav Kudela zvolal a viedol 

zasadnutie obecného zastupiteľstva od 18:00 hod.  

Z celkového počtu 7 poslancov bolo prítomných   5 poslancov, starosta obce skonštatoval, že 

zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

Starosta obce určil  zapisovateľa zápisnice Mgr. Ľubomíru Urbancovú a  overovateľov 

zápisnice p.p. Kristínu Horníkovú  a p.p. Róberta Beháňa, predniesol navrhovaný program 

rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie 

programu 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Záverečný účet 

4. Rozpočtové opatrenie - oznámením 

5. Zmena rozpočtu 

6. VZN č. 1/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Kunerad 

7. VZN č. 2/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a 

výške úhrad za poskytovanie týchto služieb v obci Kunerad. 

8. Žiadosť o realizáciu verejného osvetlenia na ulici Porubská 

9. Žiadosť o položenie cestných spomaľovačov (retardérov) na ulici Dolná a Porubská 

10. Súhlas s umiestnením optickej siete v zastavanom území obce Kunerad nad povrchom 

zeme 

11. Rôzne 

Uvítanie detí 

Info. o vnútornom predpise Organizačný poriadok obecného úradu 

Žiadosť o udelenie grantu z programu podpory lokálnych komunít 

Delegovanie členov Rady školy Materskej školy a Základnej školy 

Žiadosť Nelson 

12. Interpelácie 

13. Záver 



 

2 

 

O B E C  K U N E R A D 
Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad  

 

 

Následne p. starosta vyzval prítomných k zmenám alebo pozmeňujúcim návrhom k programu. 

 

Rozprava: - bez zmien a bez pozmeňujúcich návrhoch k programu. 

 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad 

 

schvaľuje  

1. navrhovaný program rokovania obecného zastupiteľstva, 

2. overovateľov zápisnice p. p. Kristínu Horníkovú a p. p. Róberta Beháňa 

 

 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

Číslo uznesenia 04/34/2023 

Výsledok hlasovania schvaľuje 

Hlasovanie počet mená poslancov 

ZA 5 K. Horníková, R. Beháň, P. Škorvánek, M. Fašánok, Ing. J. 

Veselý 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

NEPRÍTOMNÍ 2 Ing. A. Baránková, J. Vrábel 
Vykoná: 

Na vedomie:  

  

 

BP 2: Kontrola plnenia uznesení  

 

 

Predkladateľ: 

Miroslav Kudela 

Číslo materiálu: 

R2023/294/UK1/S135 

Uznesenie č.: 

04/35/2023 

 
P. starosta obce predložil na kontrolu stav plnenia uznesení v súlade s rokovacím 

poriadkom obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Č. uznesenia Názov bodu Úloha Stav 

(splnená, v plnení, 

pozastavená, 

zrušená) 

19/257/2020 

 
Zámer odpredaja obecného 

majetku parc. č. 497/13 C 

KN formou PHOZ 

- vyzvanie ostatných 

užívateľov obecného majetku 

k vytvoreniu nájomných 

vzťahov  

pozastavená 

19/259/2020 Hromadná žiadosť 

obyvateľov ulice Nad 

škôlkou a Kostolná 

- príprava štúdií k projektovej 

dokumentácii na dobudovanie 

celkovej infraštruktúry,  

splaškovej a dažďovej 

pozastavená 
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kanalizácie 

19/262/2020 Schvaľovanie zámeru 

zmeny a doplnku územného 

plánu Dodatkom č.3 

- tvorba doplnku územného 

plánu Dodatku č.3 
v plnení 

22/302/2020 Žiadosť o poskytnutie 

dotácie na rok 2021 

- vypracovanie VZN v 

súčinnosti s poslancami OZ 
pozastavená 

26/359/2021 Žiadosť občana o iné právo 

k majetku obce, parc. č. 

1182/1 C KN, k.ú. Kunerad 

 - uzavretie zmluvy o zriadení 

vecného bremena – z dôvodu 

uzatvorenia daného spisu 

Zrušené uz. 

03/32/2023 

28/373/2021 Schválenie finančných 

prostriedkov na 

spolufinancovanie 

realizovaného projektu 

vyhláseného Ministerstvom 

kultúry SR s názvom ,, 

Skvalitnenie služieb a 

hygienických štandardov v 

kultúrnom dome v obci 

Kunerad “ 

- vyčlenenie fin. prostriedkov v 

prípade získania dotácie 

 

v plnení 

29/384/2021 Plán kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce 

Kunerad na 1. polrok 2022 

 

- vykonanie kontrol v súlade so 

schváleným plánom kontrolnej 

činnosti na 1. polrok 2022 

v plnení 

31/398/2022 Žiadosť o výstavbu 

verejného osvetlenia na ulici 

Pod skalkou a Pod kopcom 

- zabezpečenie verejného 

osvetlenia na ulici Pod skalkou 

a Pod kopcom 

v plnení 

31/399/2022 Schválenie Dodatku č.1 k 

Zmluve o uzavretí budúcej 

Zmluvy o zriadení vecného 

bremena 

- uzavretie zmluvy o zriadení 

vecného bremena – schválenie 

zriadenie v.b. k vybudovaniu 

vod. a kan.prípojky – stavba 

predĺženie vodovodu a 

kanalizácie (MiFIM - obec) 

pozastavená  

 

K plneniu zmluvy 

dôjde po 

kolaudácii ver. 

vodovodu 

33/420/2022 Návrh použitia rezervného 

fondu 
- RF v sume 62 500,00 € 

schválený na použitie na 

kapitálové výdavky, doteraz 

čerpanie v sume 49 505,95 € 

(územný plán, ihrisko, altánok, 

zábradlie cintorín, osvetlenie 

ZŠ, spevnená plocha ku garáži  

a ihrisku, nákup garáží) 

v plnení 

33/423/2022 Žiadosť občanov o 

schválenie kúpy pozemku 

do vlastníctva Obce 

Kunerad 

- zmluva aj návrh na vklad bol 

podpísaný oboma zmluvnými 

stranami, bol podaný na 

zavkladovanie na Okresný úrad 

Žilina, odbor katastrálny,- 

vklad ešte nebol povolený 

pozastavená 

OÚ vyzval 

účastníkov na 

opravu chýb v 

zmluve 

33/432/2022 Žiadosť občana o vysypanie 

cesty asfaltovou drťou 

- vysypanie cesty asfaltovou 

drťou a úhrada súvisiacich 

nákladov na ulici Na záhumní 

v plnení 

35/444/2022 Schválenie zámeru 

odkúpenia verejného 

vodovodu na ulici Na záplotí 

- uzatvorenie kúpnej zmluvy na 

verejný vodovod 

(MiFIM - obec) 

pozastavená 

K plneniu zmluvy 

dôjde po 

kolaudácii ver. 

vodovodu 
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35/445/2022 Schválenie  Zmluvy o 

zriadení vecného bremena - 

verejná kanalizácia na ulici 

Na záplotí 

- uzavretie zmluvy o zriadení 

vecného bremena . verejná 

kanalizácia 

(obec - SEVAK) 

v plnení 

02/21/2022 Plán kontrolnej činnosti na 

1.polrok 2023 

- vykonanie kontrol v súlade 

so schváleným plánom 

kontrolnej činnosti na 1. polrok 

2023 

v plnení 

02/23/2022 Odvolanie a menovanie 

konateľa spoločnosti 

Obecné služby Kunerad, 

s.r.o., r.s.p. 

- vymenovanie nového 

konateľa 

- zabezpečenie úkonov 

súvisiacich s vymenovaním 

splnené 

03/28/2023 Súhlas s umiestnením 

optickej siete v zastavanom 

území obce nad povrchom 

zeme 

- oznámenie o udelení súhlasu, 

oznámené listom 
splnené 

03/31/2023 Žiadosť občanov 

o vybudovanie inž. Sieti na 

ulici Na záhumní 

- zaoberať sa vybudovaním 

inžinierskych sieti a cestnej 

komunikácie na ulici Na 

záhumní 

V plnení 

03/32/2023 Zrušenie uznesenia č. 

26/359/2021, iné právo 

k majetku obce, parc. Č. 

1182/1 C-KN, k. ú. Kunerad 

Zrušené uznesenie 

č.26/359/2021 
splnené 

03/33/2023 Návrh na vstup obce 

Kunerad do Spoločného 

obecného úradu 

v Rajeckých Tepliciach – 

stavebný referát 

Zmluva obcí o zriadení 

Spoločného obecného úradu – 

stavebné bola podpísaná 

starostami zmluvných obcí 

splnené 

 

 

Rozprava: - p. p. Horníková sa informovala na dôvod pozastavenia uznesenia č. 19/259/2020. P. 

starosta informoval, že uznesenie je pozastavené ešte bývalým vedením z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov, bude potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu na zabudovanie 

inžinierskych sieti viacerých ulíc, kde sa realizuje výstavba rodinných domov.  
 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plnenie uznesení a uznieslo sa na nasledovnom 

uznesení: 

 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad  
 

   berie na vedomie  
         kontrolu plnenia uznesení. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

Číslo uznesenia 04/35/2023 

Výsledok hlasovania berie na vedomie 

Hlasovanie počet mená poslancov 

ZA 5 K. Horníková, R. Beháň, P. Škorvánek, M. Fašánok, Ing. J. 

Veselý 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

NEPRÍTOMNÍ 2  Ing. A. Baránková, J. Vrábel 
Vykoná: -  

Na vedomie: - 

 

BP 3: Záverečný účet 

 

Predkladateľ: 

Miroslav Kudela 

Číslo materiálu: 

R2023/294/UK1/S135 
Uznesenie č.: 

04/36/2023 

  

P. starosta predložil návrh záverečného účtu Obce Kunerad za rok 2022 a požiadal p. 

ekonómku o analýzu záverečného účtu.  

P. ekonómka v analýze uviedla: 

- záverečný účet  je vypracovaný a predložený na prerokovanie a schválenie obecnému 

zastupiteľstvu v štruktúre určenej zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

správy v znení neskorších predpisov a to:  

1. Rozpočet obce za rok 2022 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022 

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2022 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2022 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2022 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – 

podnikateľom 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

11. Finančné usporiadanie vzťahov 

12. Hodnotenie plnenia programov obce, 

- hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022, ktorý bol schválený 

obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2021 uznesením č. 29/381/2021. Celkový rozpočet Obce 

Kunerad na rok 2022 vrátane finančných operácií bol schválený ako vyrovnaný. 

- v hodnotenom období Obec Kunerad zabezpečovala svoje úlohy v súlade s ods.2 písmenom a) § 

14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 42/141/2017 zo dňa 

11.12.2017, ktorým boli schválené Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce 

Kunerad. 

Na základe vývoja potrieb obce v roku 2022 a predpokladanej skutočnosti bolo navrhnutých 

a schválených dvadsať rozpočtových opatrení. Monitorovanie plnenia rozpočtu bolo zamerané 

najmä na porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených merateľných ukazovateľov so 
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skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov a  cieľov so 

skutočnosťou.  

Na základe uvedených skutočností bola navrhnutá tvorba rezervného fondu za rok 2022 vo výške 

39 958,43 EUR.  

Návrh záverečného účtu bol na pripomienkové konanie zverejnený dňa 24.02.2023, čím bolo 

splnené ustanovenie § 9 odst. 2  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V období od vyvesenia do 07.03.2023 

nebola doručená žiadna pripomienka. 

P. starosta uviedol, že v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka predložila 

odborné stanovisko k návrhu záverečnému účtu, ešte pred jeho schválením na obecnom 

zastupiteľstve. Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bola analýza rozpočtu a 

návrh záverečného účtu obce Kunerad za rok 2022. Na základe uvedených skutočností podľa § 

16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy hlavná 

kontrolórka  odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu Obce 

Kunerad za rok 2022 výrokom: Záverečný účet Obce Kunerad za rok 2022 a celoročné 

hospodárenie sa schvaľuje „ bez výhrad“. 

 
Rozprava: - 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo stanovisko hlavného kontrolóra  a uznieslo sa na 

nasledovnom uznesení: 

 

 

1. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad  
 

  berie na vedomie  

        Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kunerad za rok 2022. 

 

 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

Číslo uznesenia 04/36/2023 

Výsledok hlasovania berie na vedomie 

Hlasovanie počet mená poslancov 

ZA 5 K. Horníková, R. Beháň, P. Škorvánek, M. Fašánok, Ing. J. 

Veselý 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

NEPRÍTOMNÍ 2 Ing. A. Baránková, J. Vrábel 
Vykoná: -  

Na vedomie: - 
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Obecné zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet a uznieslo sa na nasledovnom 

uznesení: 

 

 

2. Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad  
 

A. schvaľuje 
Záverečný účet Obce Kunerad za rok 2022  a celoročné hospodárenie obce „bez výhrad“ 

 

B. potvrdzuje  

- prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 331 601,88 EUR, 

- prebytok finančných operácií vo výške 48 598,98 EUR,  

- prevedenie zostatku finančných prostriedkov po vylúčení účelovo určených 

prostriedkov v celkovej sume 39 958,43 EUR do Rezervného fondu, 
 

C. berie na vedomie 

Hodnotiacu správu o plnení rozpočtu a programového rozpočtu Obce Kunerad za rok 

2022 

 

 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

Číslo uznesenia 04/36/1/2023 

Výsledok hlasovania schvaľuje/potvrdzuje/berie na vedomie 

Hlasovanie počet mená poslancov 

ZA 5 K. Horníková, R. Beháň, P. Škorvánek, M. Fašánok, Ing. J. 

Veselý 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

NEPRÍTOMNÍ 2 Ing. A. Baránková, J. Vrábel 
Vykoná: -  

Na vedomie: - 

 

 

 

3. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad  
 

schvaľuje  
      tvorbu Rezervného fondu z výsledku hospodárenia obce za rok 2022 v sume 39 958,43  

      EUR 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

Číslo uznesenia 04/36/2/2023 

Výsledok hlasovania schvaľuje 

Hlasovanie počet mená poslancov 

ZA 5 K. Horníková, R. Beháň, P. Škorvánek, M. Fašánok, Ing. J. 

Veselý 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

NEPRÍTOMNÍ 2 Ing. A. Baránková, J. Vrábel 
Vykoná: -  

Na vedomie: - 

 

 

BP  4: Rozpočtové opatrenie - oznámením 

 

 

Predkladateľ: 

Miroslav Kudela 

Číslo materiálu: 

R2023/294/UK1/S135 

Uznesenie č.: 

04/37/2023 

  

 

P. starosta predložil Rozpočtové opatrenie - oznámením a požiadal p. ekonómku 

o komentár k rozpočtovému opatreniu, ktorá uviedla, že v zmysle usmernenia MF SR k  

 č.2/2023 zo dňa 22.02.2023 o sumu 8 452,00 €. aplikácií § 14 zákona NR SR č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v z.n.p. a v súlade  so schválenou smernicou Obce Kunerad č. 15/2009 zo dňa 28.12.2008 

o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ) 

poskytnutých na konkrétny účel,  z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a z darov, ak darca 

určí účel daru do rozpočtu obce, upravila Obec Kunerad rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti :  

- o prostriedky na prenesený výkon štátnej správy poskytnuté na REGOB a starostlivosť 

o vojnové hroby, 

- o prostriedky na preplatenie časti nákladov na projekt Interreg realizovaný v roku 2021 zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom ŽSK, 

- o prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon  štátnej správy v oblasti školstva – 

z vratiek za plyn z roku 2022,  

- o prostriedky zo štátneho rozpočtu na ubytovanie odídencov z Ukrajiny,  

- o prostriedky na program školské ovocie prostredníctvom PPA, 

- a zostatok prostriedkov zo školského stravovania z roku 2022. 
 

Celkovo bol rozpočet upravený v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu rozpočtovým opatrením 

 
 

Rozprava: - 
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Obecné zastupiteľstvo prerokovalo rozpočtové opatrenie -oznámením a uznieslo sa na 

nasledovnom uznesení: 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad 
 

     berie na vedomie  
 

          rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 2/2023 v príjmovej  a  

        výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu  Obce Kunerad 

 

 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

Číslo uznesenia 04/37/2023 

Výsledok hlasovania Berie na vedomie 

Hlasovanie počet mená poslancov 

ZA 5 K. Horníková, R. Beháň, P. Škorvánek, M. Fašánok, Ing. J. 

Veselý 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

NEPRÍTOMNÍ 2 Ing. A. Baránková, J. Vrábel 
Vykoná:  

Na vedomie:  

 

BP 5: Zmena rozpočtu 

 

Predkladateľ: 

Miroslav Kudela 

Číslo materiálu: 

R2023/294/UK1/S135 

Uznesenie č.: 

04/38/2023 

 V zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. predložil starosta obce návrh zmeny 

rozpočtu a programového rozpočtu Obce Kunerad na rok 2023 a požiadal p. ekonómku 

o analýzu, ktorá uviedla, že rozpočet a programový rozpočet Obce Kunerad na rok 2023 bol 

schválený uznesením OZ č. 02/19/2022 dňa 12.12.2022. Rozpočet bol plánovaný a schválený 

ako vyrovnaný vrátane finančných operácií. Na základe vývoja potrieb obce boli k 13.3.2023 

navrhnuté a schválené tri rozpočtové opatrenia, na posúdenie a schválenie sa predkladá 

zmena rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2023  rozpočtovým opatrením č. 4/2023. 

Bližšie objasnila zmeny rozpočtu: 
 

1. V príjmovej časti: 

 bežného rozpočtu, ktoré nastávajú na položke 212 003 – nájom viacúčelového ihriska 

o sumu 60 € a na položke 223 001 – réžia zo stravovania zamestnancov o sumu 4 000 

€ na základe predpokladanej skutočnosti do konca roka 2023.Položka 292 017 – 

vratky z predchádzajúceho roku  2022 sa navyšuje o sumu 185 € na základe prijatej 

skutočnosti a položka 312 012 – transfer na prenesený výkon štátnej správy ako 
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normatívne prostriedky pre ZŠ sa upravuje o sumu 17 399,00 € na základe prijatého 

oznámenia o zmene z Regionálneho úradu školskej správy zo Žiliny, 

 kapitálového rozpočtu, ktoré nastávajú z dôvodu prijatia kapitálového transferu 

z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu materskej školy ešte koncom roka 2022 

v sume 329 485,00 €. Tieto prostriedky boli vylúčené z výsledku hospodárenia obce 

za rok 2022 v Záverečnom účte a vstupujú do rozpočtu ako zostatok prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov, 

 vo finančných operáciách v príjmovej časti rozpočtu, ktoré nastávajú z dôvodu 

zapojenia zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roku do rozpočtu v roku 2023 – 

Environfond v sume 329 485,00 €. 
 

 

2.  Vo výdavkovej časti: 

 bežného rozpočtu a programového rozpočtu, ktoré nastávajú v jednotlivých 

programoch nasledovne: 

 Program 01 – Plánovanie, manažment a kontrola 

- zníženie na položke platy a  zároveň navýšenie na položke nemocenské dávky pre 

kontrolóra obce v sume 100 €. 

Program 03 – Interné služby obce 

- navýšenie rozpočtu na položke 634 - servis vozidiel v sume 1 000 €. 

Program 04 – Služby občanom 

- navýšenie položky 635-údržba obecného rozhlasu o sumu 1 500 € na opravu 

rozhlasu na Dolnej ulici, 

 - navýšenie rozpočtu na položke 632- energie v budove Kultúrneho domu o sumu 

1 245,00€. 

Program 06 – Odpadové hospodárstvo 

- položky 637 – všeobecné služby spojené s uložením odpadu na skládke v Šuji sa 

navrhujú navýšiť o sumu 3 000 €. 

Program 08 – Vzdelávanie 

- presun sumy 500 € v rozpočte MŠ z položky platy na položku všeobecné služby na 

zabezpečenie povinných revízií v budove MŠ  a presun v sume 1 500 € z položky 

plyn na položku elektrická energia, 

- navýšenie rozpočtu ZŠ na položke 611 – platy o sumu 4 000,00 € z normatívnych 

prostriedkov a o sumu 400 € na položke odvodov do zdravotnej poisťovne, 

- presun v rozpočte ZŠ sumy 2 000 € z položky plyn na položku elektrická energia,  

- navýšenie položky údržba budovy ZŠ o sume 2 399,00 € z normatívnych 

prostriedkov, 

- navýšenie položky 632 – energie v ŠJ o sumu 1 600,00 €, položky 633002 – 

výpočtová technika o sumu 600 € a položky 633 013 – softvér o sumu 400,00 € - 

zakúpenie nového počítača pre vedúcu školskej jedálne. 

Program 11 – Prostredie pre život 

- položka 632 – energia sa navrhuje upraviť o sumu 3000,00 € na zálohové platby za 

el. energiu za verejné osvetlenie. 

Program 13 – Administratíva 

- zmena rozpočtu nastáva tiež na položke 632 – energie v budove OcÚ na zálohové 

platby v sume 2 500,00 €. 
 

 nemení sa kapitálový rozpočet a programový rozpočet, 

 nemenia sa finančné operácie vo výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu.  

Predkladaný rozpočet obce po zmene rozpočtovým opatrením č.4/2023 zostane vyrovnaný. 
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Rozprava:  - p.p. Veselý sa informoval o zdroji  navýšenia finančných prostriedkov na energie 

a o forme úhrady. P. ekonómka vysvetlila, že zo štátneho rozpočtu sú financované len náklady 

na energie základnej školy v rámci preneseného výkonu štátnej správy, výdavky na energie  

materskej školy a obecného úradu sú z podielových daní a z príjmov obce, ako dane 

z nehnuteľnosti,  poplatky. Platby za energie sa uhrádzajú formou preddavku podľa rozpisu 

platieb na celý rok. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zmenu rozpočtu a uznieslo sa na nasledovnom 

uznesení: 

 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad  

 

A. berie na vedomie  
 

návrh zmeny rozpočtu Obce Kunerad na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 4/2023 

 

B. schvaľuje 

 zmenu rozpočtu a programového rozpočtu Obce Kunerad č. 4/2023 

- úpravu bežných príjmov na výšku   886 953,00 EUR 

- úpravu kapitálových príjmov na výšku   0,00 EUR 

- úpravu finančných operácií príjmových na výšku  433 261,00 EUR 

- úpravu bežných výdavkov na výšku   879 934,00 EUR 

- úpravu kapitálových výdavkov na výšku  430 800,00 EUR 

- úpravu finančných operácií výdavkových na výšku                     9 480,00 EUR 

 

 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

Číslo uznesenia 04/38/2023 

Výsledok hlasovania berie na vedomie/schvaľuje 

Hlasovanie počet mená poslancov 

ZA 5 K. Horníková, R. Beháň, P. Škorvánek, M. Fašánok, Ing. J. 

Veselý 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

NEPRÍTOMNÍ 2 Ing. A. Baránková, J. Vrábel 
Vykoná: -  

Na vedomie: - 
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BP 6: VZN č. 1/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Kunerad 

 

 

Predkladateľ: Miroslav Kudela 

 

Číslo materiálu: 

R2023/294/UK1/S135 

Uznesenie č.: 

04/39/2023 

 

 

P. starosta predložil návrh VZN č. 1/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kunerad a požiadal p. Capkovú o komentár 

k návrhu VZN, ktorá uviedla, že nový návrh VZN č. 1/2023 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kunerad, bol vypracovaný 

a zverejnený z dôvodu legislatívnych zmien, nakoľko pôvodné VZN 1/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a   drobnými stavebnými odpadmi bolo už v nesúlade s legislatívou. 

Návrh VZN 1/2023 bol vyvesený na úradnej tabuli obce Kunerad v termíne od 24.02.2023 - 

06.03.2023.  

V rámci pripomienkového konania nebola doručená na uvedený návrh VZN č. 1/2023 žiadna 

pripomienka.  

 

 

Rozprava: - p. p. Horníková sa informovala o ukladaní DSO do veľkoobjemového kontajnera, 

p. Capková uviedla, že menšie množstvo DSO sa môže ukladať do veľkoobjemového 

kontajnera a v prípade rekonštrukcie stavby alebo rôznych stavebných prác si sám stavebník 

vyvezie DSO na skládku odpadu.  

p. p. Beháň sa informoval o spôsobe zabezpečenia ukladania biologického odpadu v bytových 

domoch. P. Capková uviedla, že pri bytových domoch boli umiestnené kontajnery na 

biologický odpad. 

 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad 

             I.       prerokovalo  

             Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kunerad č. 1/2023 o nakladaní 

             s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kunerad 

   

             II.      sa   uznieslo  

             na Všeobecne záväznom nariadení Obce Kunerad č. 1/2023 o nakladaní   

             s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kunerad 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

Číslo uznesenia 04/39/2023 

Výsledok hlasovania Prerokovalo/sa uznieslo  

Hlasovanie počet mená poslancov 

ZA 5 K. Horníková, R. Beháň, P. Škorvánek, M. Fašánok, Ing. J. 

Veselý 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

NEPRÍTOMNÍ 2 Ing. A. Baránková, J. Vrábel 
Vykoná: - 

Na vedomie: - 

 

BP 7: VZN č. 2/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a 

výške úhrad za poskytovanie týchto služieb v obci Kunerad. 

 

Predkladateľ: 

Miroslav Kudela 

Číslo materiálu: 

R2023/294/UK1/S135 

Uznesenie č.: 

04/40/2023 

 

 

P. starosta predložil návrh VZN č. 2/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych 

služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytovanie týchto služieb v obci Kunerad 

a požiadal p. Urbancovú o komentár, ktorá uviedla, že návrh VZN je vypracovaný a predložený 

na základe žiadosti od občanov obce o zabezpečenie opatrovateľskej služby pre svojich rodičov 

a z dôvodu zvýšených nákladov obce na zabezpečenie  opatrovateľskej služby. Pôvodné VZN 

č. 3/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne 

služby v obci Kunerad bolo zmenené dodatkom č. 1, č. 2, č. 3, po legislatívnych zmenách sa 

obecné zastupiteľstvo uznieslo na novom VZN, na základe ktorého sa mení  výška úhrady za 

opatrovateľskú službu  zo sumy 1,50 € za 1 hodinu poskytnutej služby na sumu 2,00 € za 1 

hodinu poskytovanej služby. V rámci pripomienkového konania od 22.02.2023 do 06.03.2023 

nebola doručená na uvedený návrh VZN č. 2/2023 žiadna pripomienka.   

 

Rozprava: -  

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad 

             I.       prerokovalo  

             Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kunerad č. 2/2023 o podmienkach 

             poskytovania sociálnych služieb,  o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytovanie 

             týchto služieb v obci Kunerad 

 

  II.      sa   uznieslo  

             na Všeobecne záväznom nariadení Obce Kunerad č. 2/2023 o podmienkach 

             poskytovania sociálnych služieb,  o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytovanie 

             týchto služieb v obci Kunerad. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:  

Číslo uznesenia 04/40/2023 

Výsledok hlasovania prerokovalo/sa uznieslo 

Hlasovanie počet mená poslancov 

ZA 5 K. Horníková, R. Beháň, P. Škorvánek, M. Fašánok, Ing. J. 

Veselý 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

NEPRÍTOMNÍ 2 Ing. A. Baránková, J. Vrábel 
Vykoná: - 

Na vedomie: - 

  

 

BP 8: Žiadosť o realizáciu verejného osvetlenia na ulici Porubská 

 

Predkladateľ: 

Miroslav Kudela 

Číslo materiálu: 

R2023/246/S113 

Uznesenie č.: 

04/41/2023 

 

P. starosta predložil žiadosť obyvateľov Porubskej ulice, zo dňa  10.2.2023 a  odovzdal 

slovo p. p. Horníkovej, ktorá ozrejmila žiadosť občanov. Jedná sa o žiadosť o realizáciu 

verejného osvetlenia na ulici Porubská, ktorou argumentujú, že vzhľadom na skutočnosť 

pribúdajúcich domácnosti na tejto ulici, pri rozširujúcej   zástavbe rodinných domov, sa 

občania a ich deti pohybujú po miestnej komunikácii v tme a s obavou. Miestna komunikácia je 

neosvetlená a veľmi frekventovaná, prístup do obce Kamenná Poruba a mesta Rajec. Vodiči 

nedodržiavajú povolenú rýchlosť v obci. V tme sa podozrivé osoby   pohybujú po súkromných 

pozemkoch, kde si obzerali stavby a obydlia. Raz bola privolaná aj policajná hliadka, ale nič sa 

nedalo riešiť, páchateľ sa nedal identifikovať. Občania sa obávajú o svoju bezpečnosť a o svoj 

majetok.  

 

Rozprava: - p. Škorvánek uviedol, že je  nedoriešená žiadosť o verejné osvetlenie na ulici Pod 

kopcom, ešte za minulého vedenia, je potrebné postupne riešiť verejné osvetlenie novej 

zástavby domov,  vypracovať projekty a v prípade vyhlásenia výzvy, zapojiť sa do výzvy.  

P. p. Veselý uviedol, že je tiež potrebné doplniť označenie ulíc, prechod pre chodcov na 

komunikácii pri materskej škole.  

P.p. Fašánok sa pripojil so súhlasným stanoviskom k p.p. Veselému a p. p. Škorvánkovi.  

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť a uznieslo sa na nasledovnom uznesení: 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad 

             I.       berie na vedomie 

             žiadosť o realizáciu verejného osvetlenia na ulici ,,Porubská ulica“ 

  II.      žiada   

            starostu obce, zahrnúť do budúceho rozpočtu obce finančné prostriedky pre rozšírenie      

            verejného osvetlenia a inžinierskych sieti ulice ,,Porubská ulica“. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

Číslo uznesenia 04/41/2023 

Výsledok hlasovania Berie na vedomie/žiada 

Hlasovanie počet mená poslancov 

ZA 5 K. Horníková, R. Beháň, P. Škorvánek, M. Fašánok, Ing. J. 

Veselý 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

NEPRÍTOMNÍ 2 Ing. A. Baránková, J. Vrábel 
Vykoná: starosta obce 

Na vedomie:  

 

 

BP 9: Žiadosť o položenie cestných spomaľovačov (retardérov) na ulici Dolná a Porubská 

 

 

Predkladateľ: 

Miroslav Kudela 

Číslo materiálu: 

R2023/247/S114 

Uznesenie č.: 

04/42/2023 

 

 

P. starosta predložil žiadosť o položenie cestných spomaľovačov (retardérov) na ulici 

Dolná a Porubská a odovzdal slovo p. p. Horníkovej, ktorá informovala o žiadosti obyvateľov 

Porubskej ulice a Dolnej ulice, zo dňa  10.2.2023. Žiadajú položenie  cestných spomaľovačov 

(retardérov) na ulici Dolná a Porubská. Pribúdajúcou zástavbou a zvýšenou demografiou najmä 

po obývaní bytových domov na Dolnej ulici, sa zvýšilo riziko dopravných nehôd a úrazov. 

Vodiči nerešpektujú dopravné predpisy a jazdia neprimeranou, veľkou rýchlosťou, kde 

ohrozujú najmä chodcov a tiež  aj ostatných  účastníkov cestnej premávky. Obyvatelia, ktorých 

sa táto neúnosná situácia týka, podpísali súhlasné stanovisko k umiestneniu retardérov na 

Dolnej ulici a Porubskej ulici.  

P. starosta informoval, že  nákup  retardérov nie je zahrnutý do rozpočtu roku 2023, zámer sa 

bude musieť realizovať na základe úpravy rozpočtu. Pre montáž  retardérov na miestnych 

komunikáciách je  potrebné, vypracovať dopravný projekt odsúhlasený dopravným 

inšpektorátom v Žiline. 

 

 

Rozprava: - p. p. Veselý sa informoval u iniciátorov žiadosti, u p.p. Horníkovej, či mali 

obyvatelia predložený aj situačný návrh s rozmiestnením retardérov pri podpise žiadosti. P.p. 

Horníková sa vyjadrila, že situácia návrhu rozmiestnenia retardérov  bola súčasťou pri 

podpisovaní petície.  

P. starosta uviedol, že po konzultácii s dopravným inšpektorátom navrhuje vybudovať na 

miestnej komunikácii Porubskej ulice pevný spomaľovač, ktorý by slúžil aj počas zimnej 

údržby ciest. 
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Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť a uznieslo sa na nasledovnom uznesení: 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad 

             I.       berie na vedomie 

             žiadosť o položenie cestných spomaľovačov na ulici ,,Dolná ulica a Porubská ulica“ 

  II.      žiada   

             starostu obce, požiadať o cenové ponuky na zakúpenie retardérov  

 

 

  

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

Číslo uznesenia 04/42/2023 

Výsledok hlasovania Berie na vedomie/žiada 

Hlasovanie počet mená poslancov 

ZA 5 K. Horníková R. Beháň, P. Škorvánek, M. Fašánok, Ing. J. 

Veselý 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

NEPRÍTOMNÍ 2 Ing. A. Baránková,  J. Vrábel 
Vykoná: starosta obce 

Na vedomie:  

 

 

BP 10: Rôzne 

 

10/1: Uvítanie detí 

 

P. starosta  informovala o pozvaní rodičov a ich detí na uvítanie detí dňa 19.3.2023 

o 14.30 hod. podľa plánu kultúrnych podujatí. V roku 2022 sa narodilo a bude uvítaných  13. 

detí. V programe vystúpia deti ZŠ. Rodičom bude poskytnutý príspevok vo výške  70 € a kniha 

na jedno dieťa. 

 

10/2: Info. o vnútornom predpise ,,Organizačný poriadok obecného úradu v Kunerade 

 

P. starosta informoval, že z dôvodu organizačných zmien bolo potrebné upraviť 

Organizačný poriadok obecného úradu, nakoľko sa zrušil stavebný úrad so sídlom v obci 

Kunerad, tiež bolo potrebné prerozdeliť pracovné zaradenie zamestnancov.  

 

10/3: Info. o zámere Stredoslovenskej distribučnej spol.  

 

P. starosta oboznámil poslancov o projekte Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti 

,,15662 – Kunerad – Piesky: Rozšírenie NNK“, ktorý je realizovaný na základe požiadaviek 

vlastníkov pozemkov, ktorí žiadali o rozšírenie NNK siete. Predmetom projektovanej stavby sú 

elektrické vedenia (výmena ex. Transformátora 160kVA za 400kVA, nový NN prepoj zemným 

káblom medzi elek. trafostanicami, nové rozpojovacie  skrine PRIS). Trasa projektu povedie po  
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poľnej ceste 1195/2, 1196, 1199/2 C-KN, k. ú. Kunerad vo vlastníctve obce. Vo vyjadrení obce 

k projektu stavby obec uvedie, požiadavku umiestniť skrine PRIS 2 m od hranice poľnej cesty,  

nakoľko sa plánuje rozšírenie cesty, aby sa nemusela riešiť ich prekládka, do projektu zahrnúť 

aj umiestnenie vedenia na verejné osvetlenie.  

 

 

10/4: Žiadosť o udelenie grantu z programu podpory lokálnych komunít 

 
  P. p. Horníková informovala o nadácii COOP Jednota, ktorá  v spolupráci s partnermi 

projektu vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci 7. ročníka 

Programu podpory lokálnych komunít.  

Cieľom programu je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív, 

podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji za účelom naplnenia lokálnej 

potreby alebo riešenia problému. Cieľom programu je taktiež zvýšenie spokojnosti s kvalitou 

života miestnych a regionálnych komunít, a to najmä formou poskytovania finančných 

prostriedkov v procese realizácie projektov z oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, podpory a 

rozvoja športu, podpory vzdelávania, ochrany a tvorby životného prostredia a i.  

Žiadosti o grant môžete podávať v termíne od 1.2.2023 do 31.3.2023. Výška finančného 

grantu: 6 000 €.  

Typy podporovaných aktivít:  

• • Drobné stavby – komunitné záhrady a pod.  

•  Grilovacie altánky a prístrešky  

•  Lavičky a iný obecný alebo mestský mobiliár  

•  Výstavba autobusových zastávok  

•  Výsadba a údržba zelene v intravilánoch a extravilánoch obcí  

•  Výstavba a údržba turistických trás a cyklotrás  

•  Aktivity zamerané na ochranu životného prostredia  

•  Vonkajšie športové ihriská a detské ihriská  

•  Podpora lokálnych športových klubov  

•  Aktivity zamerané na propagáciu tradícií Slovenska  

•  Propagácia tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít  

 

 

Rozprava: - p. p. Horníková navrhla zapojiť sa do výzvy, napr. grant pre MŠ.  

P. starosta informoval, že vedenie materskej školy sa zapojilo do uvedenej výzvy.  

P. Škorvánek navrhuje, zapojiť sa do výzvy pre  TJ napr. na  opravu lavíc, zastrešenie vstupu 

areálu budovy TJ.  P. starosta preverí  projekt na zastrešenie vstupu do budovy TJ. 

 

 

10/5: Delegovanie poslanca OZ do Rady školy 

 

Predkladateľ: 

Miroslav Kudela 

Číslo materiálu: 

R2023/294/S135 

Uznesenie č.: 

04/43/2023 

 

 

Na základe § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o  štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov p. starosta predložil, povinnosť  

zriaďovateľa, delegovať dvoch zástupcov zriaďovateľa  do Rady školy.  Ak počet 

zamestnancov zariadenia nie je väčší ako desať, rada školy sa skladá z piatich členov. Pre 
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fungovanie Rady školy a dodržanie legislatívy je potrebné, delegovať nových zástupcov 

zamestnávateľa.  

 

Rozprava: - 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť a uznieslo sa na nasledovnom uznesení: 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad 

             I.       schvaľuje  

             delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva p. p. Kristínu Horníkovú a p. p.  Petra   

             Škorvánka za členov Rady školy pre Materskú školu a členov Rady školy pre Základnú   

             školu, na dobu  volebného obdobia Rady školy 

 

  II.      žiada   

             starostu obce, aby delegoval schválených poslancov obecného zastupiteľstva do Rady   

             školy pre zariadenie Materskej školy a do Rady školy pre zariadenie Základnej školy   

             v súlade s § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o  štátnej správe v školstve a školskej  

             samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

Číslo uznesenia 04/43/2023 

Výsledok hlasovania schvaľuje/žiada 

Hlasovanie počet mená poslancov 

ZA 4 K. Horníková, R. Beháň,  M. Fašánok, Ing. J. Veselý 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 P.  Škorvánek 

NEPRÍTOMNÍ 2 Ing. A. Baránková, J. Vrábel 
Vykoná: starosta obce 

Na vedomie:  

 

10/6: Žiadosť Nelson Services, s. r. o. 

 

P. starosta predložil žiadosť spoločnosti Nelson Services, s.r.o. Konská, ktorá požiadala 

dňa 10.3.2023 o súhlas pre umiestnenie nadzemného vedenia optických rozvodov a oporných 

bodov na stĺpoch obecného rozhlasu. 

Spoločnosť má vybudovanú optickú sieť v bytových domoch, ktorá je plne funkčná, ústredňa je 

prispôsobená tak, aby všetci obyvatelia mali prístup k najmodernejším technológiám dátových 

služieb.  

Spoločnosť ponúka spoluprácu a bezplatné pripojenie obecných objektov, (obecný úrad, 

Materskú školu, ..), ako aj prípadného kamerového systému. Žiadateľ uvádza v žiadosti 

informáciu o ústnej dohode s bývalým vedením o vybudovaní optickej siete, ktorá nebola 

realizovaná so spol. Nelson. 
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Rozprava: - p. starosta pripomenul, že na treťom zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 

25.1.2023 bol schválený projekt optického pripojenia  spol. KINET, s.r.o., ktorá bude viesť 

vedenie po elektrických stĺpoch. Stĺpy verejného rozhlasu sú dezolátnom stave a mnohé 

vyžadujú údržbu a výmenu. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť a uznieslo sa na nasledovnom uznesení: 

 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad 

              I.       nesúhlasí  

             s umiestnením nadzemného vedenia optických rozvodov na stĺpoch obecného   

             rozhlasu 

  

 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

Číslo uznesenia 04/44/2023 

Výsledok hlasovania nesúhlasí 

Hlasovanie počet mená poslancov 

ZA 5 K. Horníková, R. Beháň, P. Škorvánek, M. Fašánok, Ing. J. 

Veselý 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

NEPRÍTOMNÍ 2 Ing. A. Baránková, J. Vrábel 
Vykoná: starosta obce 

Na vedomie:  

 

 

10/7: Vybudovanie inžinierskych sieti 

 

 P. starosta konštatoval, že je potrebné vybudovať infraštruktúru  v oblastiach, v ktorých 

vzniká nová zástavba domov, v oblastiach, ktoré sú územným plánom rozšírené o výstavbu so 

záujmom stavať rodinné domy. Bez inžinierskych sieti, prístupových ciest nie je možné povoliť 

výstavbu.  

Všetci prítomní poslanci vyslovili súhlasné stanovisko k návrhu p. starostu. 

 

 

 

BP 11: Interpelácie -  
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BP 12: Záver 

 

 P. starosta na záver poďakoval všetkým prítomným a ukončil 4. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva o 19,46 hod. 

 

 

 

 

 

 

   

Miroslav Kudela 

starosta obce 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

1. overovateľ  2. overovateľ 

 


