ZÁPISNICA č. 5
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kunešove, konanom dňa : 28. októbra 2019,
v zasadačke OcÚ Kunešov o 16.00 hod.

Prítomní poslanci OZ – podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Zahájenie a privítanie prítomných
2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov
5. Úprava ceny vodného pre rok 2019 - 2020
6. Úprava ceny komunálneho odpadu pre rok 2020
7. Dobudovanie chodníka v cintoríne
8. Oprava chlórovacieho zariadenia pre obecný vodovod
9. Informácia o rozpracovanosti euro projektov cez ITMS2014+
10. Požiadavka na obecné priestory pre potreby víkendových tréningov mladých
stolnotenisových hráčov
11. Koncoročné odmeny poslancov
12. Diskusia
13. Záver

K bodu č. 1 – zahájenie:
Starosta obce privítal prítomných, navrhol program jednania. Program rokovania nebol doplnený
o žiadny nový bod.
Program rokovania bol následne schválený jednohlasne.
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Starosta určil zapisovateľa.: Mária Slašťanová
a overovateľa zápisnice: Ľubica Erneková, Anton Ihring
K bodu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia OZ zo dňa 28.8.2019 boli splnené .
Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťou Dušana Erneka, bytom Kunešov 57,
o odkúpenie pozemku v katastrálnom území obce Kunešov, parcelu CKN 143/2 o výmere 64 m2 do
osobného vlastníctva. Starosta uviedol, že predmetná parcela nemá evidovaného vlastníka a skladá sa
z dvoch parciel EKN a to parcely EKN 1036 o výmere 18 m2 a parcely EKN 8201/1 z ktorej sa
navrhuje odkúpiť výmera 46 m2, vedených na LV č.267 vo vlastníctve obce Kunešov. Po predložení
geometrického plánu budú parcely a ich výmery spresnené.
K bodu č. 4 –

Poslanci žiadosť prerokovali a navrhli odpredaj uvedených parciel Dušanovi Ernekovi podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tej skutočnosti, že predávané pozemky sú priľahlé
k pozemku CKN 143/1, ktorého spoluvlastníkom je Dušan Ernek a manželka Katarína Erneková,
obidvaja bytom Kunešov 57. Menovaní sa o pozemky dlhodobo starali.

Kúpna cena pozemku bola navrhnutá na 1 € za m2. Následne bol návrh odpredaja pozemku a cena za
pozemok jednohlasne schválený. Náklady na vypracovanie geometrického plánu, kúpnej zmluvy
a poplatky za zavkladovanie hradí kupujúci.
Zodpovedný: starosta obce
Počet poslancov: 5
Prítomní poslanci: 5
Hlasovanie: za: 5

proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 5 – Úprava ceny vodného pre rok 2019 - 2020
Starosta obce prítomných poslancov oboznámil so situáciou ohľadom zásobovania pitnou vodou
z obecného vodovodu. Každoročne sa zvyšuje počet mesiacov v dôsledku sucha a zvýšených
priemerných teplôt, kedy je potrebné obecný vodovod dopĺňať o vodu z nádrže Turček, za ktorú sa
platí poplatok 0,8156 €/m3. Spotrebitelia platia poplatok 0,70 €/m3. V uvedených mesiacoch sa
vytvára schodok v príjmoch a úhradách za vodu.
Starosta poukázal na možnosť, že na základe rozhodnutia URSO, zo dňa 21.2.2017, môže obec
Kunešov stanoviť max. možnú cenu za výrobu a dodávku pitnej vody z verejného vodovodu na sumu
0,9455 €/m3. Starosta informoval poslancov, že v budúcom roku je potrebné prikročiť k údržbe
niektorých zastaraných častí vodovodnej siete a k pravidelným čisteniam vodojemu a záchytov.
Všetky uvedené opatrenia si budú vyžadovať značné sumy. Na základe týchto skutočností by bolo
potrebné upraviť cenu vodného pre rok 2020 smerom nahor.
Poslanci argumenty starostu vzali na vedomie a následne v diskusii k bodu navrhli a následne
jednohlasne schválili navýšenie ceny za platbu vodného pre rok 2019 - 2020 na sumu 0,900 €/m3.
Nová cena platí pre odpočtové obdobie od 1.11.2019 až do stanovenia novej ceny.
Zodpovedný: starosta obce
Počet poslancov: 5
Prítomní poslanci: 5
Hlasovanie: za: 5

proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 6 – Úprava ceny komunálneho odpadu pre rok 2019
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že ceny za uloženie, zvoz komunálneho odpadu a štátny
príspevok za uloženie odpadu každoročne stúpajú. Bude to aj v roku 2020. Informáciu o výške poplatkov
dostane obec na vedomie až koncom roka 2019. Dôvodom zvyšovania cien komunálneho odpadu je situácia
na Slovensku, kde sa väčšina komunálneho odpadu skládkuje. Cieľom EU je zmena takéhoto postupu a cez
zvýšenie ceny sa tlak prenáša na obce a následne na spotrebiteľa, ktorý je zo zákona zadefinovaný ako
pôvodca odpadu.

Poslanci vzali informácie na vedomie, následne navrhli zvýšiť cenu odpadu od začiatku roka 2020
o 1 € na osobu a rok. Na základe tejto úpravy bude v Kunešove platiť za komunálny odpad cena 13
€ na osobu a rok. Cena bude platiť od 1.1.2020 až do vydania novej ceny.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.

Zodpovedný: starosta obce
Počet poslancov: 5
Prítomní poslanci: 5
Hlasovanie: za: 5

Termín: rok 2020

proti : 0

zdržal sa:0

K bod č. 7 – Dobudovanie chodníka v cintoríne
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o dobudovaní chodníka v miestnom cintoríne v mesiaci
október. Cena nepresiahla schválený rozpočet. Vybudovalo sa 200 m2 novej plochy (100 m x 2 m).
Poslanci uvedenú informáciu zobrali na vedomie. Pripomenuli starostovi, že v jarných mesiacoch
treba dorobiť zemné úpravy okolo chodníka a vysadiť trávu.
Zodpovedný: starosta obce
Počet poslancov: 5
Prítomní poslanci: 5
Hlasovanie: za: 0

proti : 0

zdržal sa:0

K bodu č. 8 - Oprava chlórovacieho zariadenie pre obecný vodovod
Starosta obce informoval poslancov o pravidelnej údržbe chlórovacieho zariadenia a následnej
oprave niektorých častí zariadenia. Po oprave zariadenie dávkuje chlór podľa odporučenia výrobcu
v pomere 2:1 (na 100 l vody 2 kvapky chlóru). Týmto pomerom sa zabezpečuje bezpečná hladina
chlóru vo vode v obecnom vodovode. Potvrdili to aj merania akreditovaného laboratória
z Prievidze.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
Počet poslancov: 5
Prítomní poslanci: 5
Hlasovanie: za: 0
proti : 0
zdržal sa:0
K bodu č. 9 - Informácia o rozpracovanosti euro projektov cez ITMS2014+
Starosta oboznámil OZ s priebehom prác na projektoch ,,Obnova strechy na obecnom úrade v obci
Kunešov“ a projekte ,,Wifi pre Teba“. Uvedené projekty sa spracovávajú cez prihlášku v systéme
ITMS2014+, ktorý je pomerne prácny a vyžaduje si externých spolupracovníkov. Často sa menia
podmienky dokladania rôznych príloh a aj termíny uzávierky. Celý proces je pomerne zložitý a pre
malé obce do 500 obyvateľov značne nevýhodný a drahý aj z pohľadu zložitých verejných
obstarávaní. Na podporu vstupu malých obcí do projektov bola na VUC BB založená agentúra na
pomoc pre vyhľadávanie a pomoc s euro projektami. Informáciu sme dostali až po spustení našich
projektov.
Poslanci uvedenú informáciu vzali na vedomie.
Počet poslancov: 5
Prítomní poslanci: 5
Hlasovanie: za: 0

proti : 0

zdržal sa:0

K bodu č. 10 – Požiadavka na obecné priestory pre potreby víkendových tréningov mladých
stolnotenisových hráčov
Starosta obce poslancov informoval o ústnej žiadosti skupinky mladých ľudí ( do 18 rokov) o záujme
trénovať počas víkendových dní stolný tenis, nakoľko niektorí sú registrovaní v stolnotenisovom
oddiele v ZH. Požiadavku predniesol Patrik Hajko ml. a zároveň sa zaviazal, že by prevzal dozor nad
činnosťou skupiny. Na tréningu sa budú môcť zúčastňovať len osoby zapísané v zozname pre účely
tréningu.

Poslanci navrhli, že by sa mohol využiť priestor bývalej krčmy. Priestor je dostatočne veľký a zároveň
by sa aj udržiaval a prekuroval v zimných mesiacoch. Podmienka je aby bol dodržaný poriadok
a mladí ľudia budú mať zakázané konzumovať alkohol, cigarety a omamné látky v priestoroch
objektu počas tréningov.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.
Zodpovedný: starosta obce
Počet poslancov: 5
Prítomní poslanci: 5
Hlasovanie: za: 5

proti : 0

zdržal sa:0

K bodu č. 11 – Koncoročné odmeny poslancov
Starosta obce navrhol zastupiteľstvu koncoročné odmeny pre poslancov OZ Kunešov a hlavnému
kontrolórovi za celoročnú prácu pre obec Kunešov. Navrhol odmenu vo výške 100 € v čistom na
jednu osobu.
Následne poslanec Jozef Neuschl navrhol koncoročnú odmenu vo výške jedného funkčného platu aj
pre starostu obce. Odmeny budú vyplatené za november v decembrovej výplate.
Poslanci návrhy jednohlasne schválili.
Zodpovedný: starosta obce

Počet poslancov: 5
Prítomní poslanci: 5
Hlasovanie: za: 5

proti : 0

zdržal sa:0

K bodu č. 12 – Diskusia
Diskusia sa týkala jednotlivých bodov programu.

K bodu č. 13. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

zapísala :
overili :

Mária Slašťanová

----------------------------

Anton Ihring

----------------------------

Ľubice Erneková

----------------------------

V Kunešove dňa: 28.10.2019

------------------------------Peter Slašťan
starosta obce

