Kronikárka Zdenka Kavecká – narodila som sa 5.4.1959 v Žiline. Vyštudovala som gymnázium
v Žiline, pracovala som ako úradníčka, neskôr ako robotníčka.
Funkciu kronikárky som vykonávala najskôr v rokoch 1979 – 1986. V roku 2011 som bola
požiadaná starostkou obce pani Ing. Jankou Stupňanovou o pokračovanie v písaní obecnej
kroniky.
Kronikár : Zdenka Kavecká
Narodená : 5.apríla 1959 v Žiline
Povolania : úradníčka
Funkciu kronikára začala vykonávať: od roku 2011
Obdobie dvadsiatich rokov ubehlo a v kronike našej obce zostalo prázdne miesto, preto
si toto obdobie dovolím zapísať so spätnou platnosťou. Jednotlivé roky ako prebiehali v našej
obci, ako doklady boli zápisnice zo zasadnutia rady obce.
Dvadsať rokov v živote človeka je vlastne jedna generácia, od malého dieťaťa po dospelého
človeka. Preto aj posledných dvadsať rokov v našej obci prirovnávam k rastu malého dieťaťa
k dospelému človeku. Nežnou revolúciou sa začalo prakticky všetko odznova, každý z nás
chcel postúpiť o niečo vpred, skrášliť život nielen v svojich domácnostiach, rodinách ale aj
v obci.
Rok 1993 sa začal schválením rozpočtu na rok 1993. V tomto roku si dali ako prioritu
ukončenie mosta pri p. Labudovi. V roku 1993 bola prevedená rekonštrukcia vežových hodín.
V obci sa snažili likvidovať čierne skládky, aby obec bola čistejšia a nie zasypaná odpadom.
Na základe toho bolo vyhlásené aj všeobecné nariadenie o znečistení verejných priestorov.
Rok 1994 sa niesol v prestavovaní Základnej školy, ktorá je stará 100 rokov, na
materskú školu a naopak materskú školu na základnú. Upravovala sa miestna komunikácia
ulica 30. apríla, spevnenie krajnice štátnej cesty na hornom konci. Náklady na prestavbu
základnej školy boli 296 tisíc Sk – hodnota prác bola 376 tisíc Sk. Zároveň náklady na materskú
školu boli 247 tisíc Sk. Hodnota prestavby materskej školy bola 327 tisíc Sk. Výsledok práce
bol veľmi pekný a všetci boli spokojní. Rok 1994 bol zavŕšený voľbami do obecného
zastupiteľstva.
Na čelo obce bol zvolený František Maniak.
Novozvolení poslanci boli : p. Baránek Štefan, Baránek Vladimír, Čerňanský Ján,
GabčíkVladimír, Hodás Ján, Hodás Miroslav, Kavecký Vladimír, Machút Dušan,
Maniak Karol, Personová Anna, Praznovec Ivan, Stranianek Bohuš.
Rozpočet na rok 1995 uvažoval s troma akciami a to projekčné práce na kanalizácií,
výstavba mosta a regulácia potoka v hodnote 200 tisíc Sk. Rekonštrukcia mosta a regulácia
potoka bola rozpočtovaná čiastkou 610 tisíc Sk. V tejto čiastke bola zaúčtovaná rekonštrukcia
mosta na Pažite ako aj asfaltovanie cesty na moste Doprastavom. Údaje sú zapísané v uznesení
č. 4 z 31.3.1995. V novembri 1995 bolo vydané Všeobecné záväzné nariadenie 5/95
o povinnosti občanov starať sa o čistotu v priľahlých verejných priestranstvách. Všeobecné
nariadenie 3/95 o chovaní hospodárskych zvierat, znečisťovaní verejných priestranstiev ,
chovaní psov len na oplotenom pozemku. Tiež drobné hospodárske zvieratá sa nesmú púšťať
na verejné priestory, chovať len na vyhradených priestoroch. V tomto roku bolo zároveň
vydané všeobecné nariadenie č. 4/95 o separácií domového odpadu a nakladaní s odpadom.

Daň z nehnuteľnosti o vyberaní dani č. 8/95 a poplatok z predaja alkoholických a tabakových
výrobkov vo výške 8% z predajnej ceny.
Rok 1996 sa začal návrhom rozpočtu, časť príjmová bola vo výške 2.929 tisíc Sk, časť
výdavková 2.929 tisíc Sk. Rozpočet bol schválený zastupiteľstvom obecného úradu.
Zastupiteľstvo obecného úradu súhlasilo so žiadosťou Baránka Ivana o odkúpení časti
rodinného domu (starý mlyn) a priľahlých parcelách, ktorých vlastníkom bola obec Konská.
Obecné zastupiteľstvo svojim hlasovaním súhlasilo s odpredaním majetku obce pôvodnému
vlastníkovi.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného 26.7.1996 boli schválené obecné
symboly, ktoré vypracovala firma LIM z Prešova. Dňa 2.7.1996 Heraldická komisia
Ministerstva vnútra SR schválila návrh erbu obce Konská. V červenom štíte na zlatej pažiti,
pred zlatým listnatým stromčekom, strieborný späť hľadiaci kôň, nad ním štylizovaná strieška
stajne so zlato lemovaným trojuholníkovým štítom, uprostred so zlatým krúžkom.
Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/4) , bielej (2/4) a žltej
(1/4). Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi
do tretiny jej lista.
Symboly obce sú zaregistrované v Heraldickom registri SR pod signatúrou K – 66/96.
V dňoch 23. a 24.11. 1996 sa konala slávnosť prijatia obecných symbolov. Konala sa
slávnostná svätá omša, neskôr večer bola tanečná zábava spojená s kultúrnym programom.
Začiatok roku 1997 sa niesol v schválení rozpočtu vo výške 2. 590 000 Sk s tým, že
kapitola 1409 – Ostatná činnosť v stavebníctve sa zvýši o čiastku 75.000 na čiastku 135.000 .
Kapitola 1516 Doprava sa zníži o 45.000 a kapitola 4101 sa zníži o 30.000 Sk.
Poslanci rozpočty schválili. Na verejnom zasadnutí 30.5.1997 bola doporučená štúdia zástavba
ulice od Masára Gustáva až po Miroslava Lietavca, zároveň prebehlo jednanie so Sevakom
Žilina ohľadom vybudovania verejného vodovodu na tejto ulici.
V júli 1997 bola v našej doline prietrž mračien – živelná pohroma – povodeň, vďaka obetavým
občanom a včasným zásahom pri odstraňovaní prekážok na potoku sa zvládla.
Dňa 10.10.1997 obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie zastavbovej štúdie v obci
Konská lokalita Vyšné Kapustniská.
Zastupiteľstvo schválilo žiadosť Baránka Stanislava o odkúpení parcely č. 2085/2 o výmere
133 m2. Zároveň schválilo žiadosť Milana Imrišku o odkúpení parcely 2220/14 o výmere 133
m2. Poslanci riešili problémy zo znečisťovaním obce, objavili sa divoké skládky v lokalitách
Doliny, Ohrešok, Jamy, Pažite.
Obecné zastupiteľstvo schválilo na rok 1998 rozpočet vo výške 2.877 000 Sk.
Zastupiteľstvo schválilo štúdiu k zástavbe dvoch častí obce Konská, lokalita kombinovanej
zástavby na Dolinách a lokalita IBV Vyšné Kapustniská. Zároveň obecné zastupiteľstvo
schválilo šírku miestnej komunikácie na 7 m a jednostranný chodník v novovybudovanej
lokalite. Zastupiteľstvo schválilo odpredaj obecných pozemkov parcely č. 1158 o výmere 1054
m2 Ing. Milanovi Imriškovi za 10.00 Sk za m2. Zároveň bol schválený spracovateľ projektovej
úlohy „Vyšné Kapustniská“ projektovou organizáciou PARADIZ.
Každý občan si pamätá pri vstupe do našej obce na pílu neskoršie Drevoindustriu Rajecké
Teplice. Dnes na mieste píly budú stáť rodinné domy. Na mimoriadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva zo dňa 3.6.1998 zastupiteľstvo schválilo individuálnu výstavbu rodinných
domov v časti obce (pozemky bývalej firmy HELIER) firmou CISS s.r.o. Martin a tiež
schválilo aby do UPN – z Konská bol zapracovaný návrh štúdie s možnosťou zástavby lokality
medzi schválenou obytnou zónou a rodinným domom p. Mrúzekovej. Na zasadnutí 14.8.1998
sa schválilo doriešenie obytnej a priemyselnej zóny v obci Konská na Dolinách, tým že bude

obojstranne zastavené územie. Hranicu IBV až po pozemok Drevovýroby vyčlenili ako
rozvojovú plochu, jednalo sa o výmeru cca 3 ha.

-

Začiatok roka 1999 sa začal schválením poslaneckého sľubu novozvolených poslancov.
Starostom sa stal pán Maňak František bytom Konská 163.
Poslanci :
Baránek Miroslav, Konská 300
Baránek Stanislav, Konská 242
Brodňan Miroslav, Konská 252
Dolinay Pavol, Konská 412
Ďurana Vladimír, Konská 414
Hlaváč Ondrej, Konská 341
Kavecký Vladimír, Konská 249
Sliviaková Emília, Konská 13
Štafenová Emília, Konská 330
Vdovičík Ján, Konská 144
Záň Štefan, Konská 146

Počas volieb, ktoré sa konali, bolo na zoznamoch zapísaných 920 voličov. Odovzdaných obálok
bolo 711. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby bolo 669. Počet platných
hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 696. Za starostu obce bol zvolený
pán František Maňak za SNS s počtom platných hlasov 307.
Na rok 1999 bolo zastupiteľstvom schválené ťahanie ing. sieti IBV Vyšné Kapustniská,
trafo stanica, VN prípojka. Rozvody elektrickej energie, vodovod, skrývka a návoz štrku,
v hodnote 1.600 000 Sk. Asfaltovanie miestnej komunikácie a údržba, regulácia potoka,
odvodnenie z Jám, oplotenie ihriska, zhotovenie basketbalových košov, úprava otočne vrátane
zatrávnenia. Plánovaný rozpočet je zaznamenaný v zápisnici z 5.2.1999. Na zasadnutí zo dňa
9.7.1999 bolo schválené odkúpenie pozemku parcelné číslo č. 606/4 o výmere 44 m2 za cenu
986,00 Sk za m2, pozemok bol odpredaný Slovenskému vodohospodárskemu podniku Piešťany.
V ďalšej časti bol schválený výkup neknihovanej parcely kultúra zastavaná plocha. Jednalo sa
o 2861 m2 pre stavbu cesta 1/64 Rajecké Teplice – Prieťah 0,6 km – K.ú . Cena za spomínanú
parcelu je 57. 220 Sk (20 Sk/m2). Na prevádzkareň betónovej výroby bol vypracovaný znalecký
posudok Ing. Pavlom Komárkom znalcom z odboru stavebníctva, pozemné stavby v celkovej
sume 765. 580 Sk. Koncom roku 1999 to je 3.12. obecné zastupiteľstvo schválilo:
VZN č. 1/2000 o dani z nehnuteľnosti, VZN č. 2/2000 o miestnych poplatkoch, VZN č. 3/2000
o poplatkoch za úkony.
Rok 2000 sa niesol v znamení osláv 650 Výročia prvej písomnej zmienky o našej
obci. Naši občania sú právom hrdí na to akými zmenami prešla naša obec. Prvá zmienka sa
nachádza v cirkevných prameňoch a viaže sa na rok 1228, kedy tu bol postavený kostol. Konská
vtedy patrila do rozsiahleho panstva Rajec. Obyvatelia Konskej sa živili poľnohospodárstvom,
chovom koní a oviec, rybolovom a včelárstvom. Už v roku 1598 mala mlyn a 27 domov, v roku
1720 mala dva mlyny a 21 daňovníkov, v roku 1784 – 77 domov, 90 rodín a 553 obyvateľov,
v roku 1828 mala 40 domov a 725 obyvateľov.
Na prvom zasadnutí bol schválený rozpočet na rok 2000. Zároveň bola uzatvorená
zmluva o výstavbe dažďovej kanalizácie s p. Ďuranom Antonom v sume 767.321,50 Sk vrátane
10% DPH. Všetky údaje sú zapísané v zápisnici a uložené v archíve Obecného úradu Konská.

Na zasadnutí 2.6.2000 bol schválený program osláv 650 výročia o písomnej zmienke. 29. júla
bolo slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Boli ocenení zaslúžilí občania :
Za verejný život :
Za spoločenské organizácie :
Za kultúru :
Za šport :
Za cirkev :
Za školstvo :
Zaslúžila matka :
Zaslúžilý otec :

Vladimír Tomaščík
Štefan Hodás
Emil Hodás
Ján Vdovičík
nebohý Peter Danihel
Elena Jánošíková
Mária Hlaváčová
Ladislav Vrábel

Dňa 30. júla bola odhalená pamätná tabuľa a otvorená výstava pod názvom : Obec Konská
„včera a dnes“. Občania Konskej prezentovali svoje záľuby, koníčky a výrobky. Tam sme
mohli vidieť aký zruční sú naši občania, či v maľovaní, ručných prácach, spoločenských
aktivitách.
Dňa 4.8. bola pred obecným úradom disco show pre mládež. 5.augusta sa konal
futbalový turnaj, vystúpenie ľudového rozprávača, športový deň pre mládež, zábava pre
občanov. Na konci dňa bol slávnostný ohňostroj pred obecným úradom. 6.8. bolo vystúpenie
miestnych hudobných skupín a sólistov – dychová hudba Straňanka a tanečná skupina Golf 2.
Vystúpili p. Helenka Vrtichová a p.Peter Vašek. Na konci slávností sa starosta obce p. František
Maňak poďakoval všetkým občanom.
Dňa 6.10.2000 obecné zastupiteľstvo schválilo vyúčtovanie osláv 650. výročia vo výške
208.101,40 Sk. Sponzori obce Konská prispeli vo výške 148.500,- Sk. Všetky podrobné údaje
o financiách sú zapísané v uznesení a založené v archíve obecného úradu. Koncom roka na
zasadnutí obecného zastupiteľstva boli schválené VZN o dani z nehnuteľnosti, VZN
o miestnych poplatkoch za úkony vykonávané obecným úradom.
Celá naša obec vstúpila do tretieho tisícročia pompéznou oslavou Silvestra spojenou
s diskotékou pre mládež a všetkých občanov.
Rok 2001 sa začal schválením rozpočtu vo výške 4.608 000,- Sk. Od 19.5.2001 –
10.6.2001 bolo sčítanie obyvateľov domov a bytov. Na zasadnutí 15.6.2001 poslanci
jednohlasne súhlasili, aby si Obec Konská zobrala úver do výšky 2.516 105,- Sk na investičné
účely, t.j. dokončenie IBV Vyšné Kapustniská a na prístavbu obecného úradu. V jeseni bola
prístavba dokončená, kuchyňa, WC a sála. Na zasadnutí 30.11.2001 bola zverejnená výška
investičných akcií v SR. IBV Vyšné Kapustniská bola ukončená.
Vlastné finančné zdroje r. 1998 – 2001 –
2.274 529,40 Sk.
Dotácie ministerstva výstavby –
3.656 997,10 Sk
Podiel SSE 436 000,- Sk
Spolu 6.367 526,50 Sk
Starosta obce informoval o prevedených prácach na „Prístavbe a prestavbe OÚ“ ako aj
o prestavanej čiastke vo výške 2.998 297,90 Sk.
Na zasadnutí boli schválené :
VZN č. 1/2002 o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu
VZN č. 2/2002 o dani z nehnuteľnosti
VZN č. 3/2002 o miestnych poplatkoch
VZN č. 4/2002 o poplatkoch za úkony vykonávané OÚ Konská
Všetky zápisnice sú uložené v archíve obecného úradu.

