
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia mestského výboru č. 8, 

konaného dňa 26. 4. 2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Participatívny rozpočet 2021 
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 2021. Členovia 
výboru sa dohodli, že investície použijú na úpravu – obnovu  okolia pomníka, kde sa zrealizuje vhodná výsadba. 

Hlasovanie: za - 5,  proti -  0, zdržalo sa - 0 

 

K bodu č. 3: 

V mestskej časti Kunov sa zrealizovalo: 

• výmena okien z prednej a bočnej strany KD a osadili sa jedny dvere, 

• prebieha výstavba chodníka. Jeho trasa povedie od zákruty pri ceste III/1150 a rodinného domu so 
súpisným číslo 236 až po križovatku s miestnou komunikáciou na Rybník.  Práce by mali byť dokončené 
do konca júna 2021. 

Predseda oboznámil členov výboru so stavením  mája v Kunove, ktoré sa tento rok uskutoční 30. 4. 2021 
o 15:30 hodine v Spoločenskom dome Kunov. 

Členovia výboru riešili všetky prípravné práce s nachystaním, ozdobením a stavaním mája pomocou žeriavu. 

Prvomájové slávnosti  budú z dôvodu pandémie bez sprievodného programu. 

 

K bodu č. 4: 

Členovia výboru riešili ďalej nasledovné: 

• rekonštrukcia Domu smútku v Kunove /plán realizácie rok 2021/, 

• obnova a reštaurovanie pamätníka padlých v I. sv. vojne v Kunove /podaná výzva na predloženie 
cenovej ponuky/, 

• pokračovať v obnove kultúrneho domu: oprava stropu, nové stoly, stoličky, modernizácia a vybavenosť 
kuchynky – umývačka riadu, taniere, poháre  a ich uskladnenie a uzamknutie. Vo vonkajšom areáli KD 
zrealizovať priestor na opekanie. 

• osvetlenie ľadovne, 

• obnova výsadby trvaliek pri detskom ihrisku. 
 

K bodu č. 5: 

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

 

Kunov, dňa:  28.04.2021 

zapísala: Božena Kuchtová 


