
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia mestského výboru č. 8, 

konaného dňa 8. 4. 2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Participatívny rozpočet 2022 
3. Súčasná situácia 
4. Diskusia 
5. Záver 

 

K bodu č. 1: 

Zasadnutie mestského výboru otvoril predseda mestského výboru Ivan Paveska. 

 

K bodu č. 2: 

Po otvorení výboru nasledovala diskusia o použití financií z participatívneho rozpočtu na rok 2022. 

Členovia výboru sa dohodli, že investície v hodnote 600,- € použijú na akcie v Kunove: 

• stavanie mája, 

• Kunovské hody, 

• Mikuláš pre deti. 

 

Hlasovanie: za - 6,  proti -  0, zdržalo sa - 0 

 

K bodu č. 3: 

V mestskej časti Kunov sa zrealizovalo: 

 

• rekonštrukcia Domu smútku v Kunove, 

• obnova múrika pri Pamätníku padlých v 1. sv. vojne, 

• zatvorenie obchodu.  
Otvorenie nového obchodu  so základnými potravinami by sa malo zrealizovať na jeseň tohto 
roku. 
 

Stavanie  mája v Kunove sa  tento rok uskutoční 30. 4. 2022 o 15:00 hodine v Spoločenskom dome 
Kunov. Členovia výboru riešili všetky prípravné práce s nachystaním, ozdobením a stavaním mája 
pomocou žeriavu. Prvomájové slávnosti  budú aj so sprievodným programom. Príde zatancovať 
i zaspievať tanečná skupina Pruclek. O občerstvenie sa postará Kunovský hostinec. 

 

K bodu č. 4: 

Členovia výboru riešili ďalej nasledovné: 

• obnova okolia Pamätníka padlých v 1. sv. vojne v Kunove: 
- výsadba trvaliek, trávy, použitie okrasných kameňov, 
- osadenie lavičky. 

• obnova výsadby trvaliek pri detskom ihrisku, 

• osvetlenie ľadovne, zvonice – nové svietidlá, 



• osvetlenie  cintorína, zrušenie vstupnej brány,  

• výmena/obnova lavičiek na cintoríne, 

• obnovenie popisnej tabuľky pri ľadovni a zvonici, 

• oprava cesty v hornom konci od strelnice po dom p. Blažeka, 

• výrub suchej lipy pred kultúrnym domom, 

• parkovacie miesta na trávnatej ploche pred budovou Domu smútku v Kunove, 

• výstavba chodníka od obchodu po bytovku. 
 

Členovia výboru žiadajú mesto Senica o vyjadrenie k všetkým požiadavkám v bode č. 4 
a o stanovenie približných termínov realizácie. 

 

K bodu č. 5: 

Predseda všetkým členom výboru poďakoval za účasť na zasadnutí a zasadnutie výboru ukončil. 

 

 

Kunov, dňa:  12.04.2022 

zapísala: Božena Kuchtová 


