OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KONSKEJ

ZÁPISNICA

z 10. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Konskej
zo dňa 10.02.2020

Prítomní:

7 poslancov - podľa prezenčnej listiny (nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov, Obecné zastupiteľstvo v Konskej bolo spôsobilé rokovať
a uznášať sa).

PRÍTOMNÍ: 7

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková,
Mgr. Monika Malaťáková, Eugen Martinka,
Ing. Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík

NEPRÍTOMNÍ: 2

Rudolf Dávidík, Juraj Šimkulič

Program:

podľa pozvánky

Zasadnutie viedol: p. Ing. Janka Stupňanová – starostka obce
Zapisovateľka:

p. Blažena Karnausová

Overovatelia:

p. Ing. Anna Komolíková, p. Mgr. Monika Malaťáková

Začiatok zasadnutia: 18:35 hod.
Miesto zasadnutia: Zasadačka obecného úradu
K bodu č. 1
Zahájenie a kontrola uznesení
Starostka obce Ing. Janka Stupňanová privítala všetkých prítomných na 10. zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Konskej, ktoré zvolala a viedla v súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p. a v súlade s Rokovacím poriadkom
Obecného zastupiteľstva v obci Konská.
V tomto bode starostka oboznámila prítomných s návrhom programu zasadnutia OZ
a za program dala hlasovať.
V ďalšej časti tohto bodu informovala o plnení úloh, ktoré vyplynuli
z predchádzajúceho uznesenia OZ. Uznesenia sú splnené alebo sa plnia priebežne.
Poslanci OZ program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Konskej schvaľujú.

ZA: 7

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková,
Mgr. Monika Malaťáková, Eugen Martinka,
Ing. Tatiana Rosincová, Juraj Vandlík,
Mária Vanáková,

K bodu č. 2
Voľba zapisovateľky a overovateľov zápisnice
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Starostka obce navrhla za zapisovateľku:
p. Blaženu Karnausovú – pracovníčku Obecného úradu.
Za overovateľov navrhla: p. Ing. Annu Komolíkovú a p. Mgr. Moniku Malaťákovú –
poslankyne obecného zastupiteľstva.
Poslanci OZ za zapisovateľku zápisnice schvaľujú pracovníčku Obecného úradu
p. Blaženu Karnausovú a za overovateľov zápisnice poslancov Obecného zastupiteľstva
v Konskej p. Ing. Annu Komolíkovú a p. Moniku Malaťákovú.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 7

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík

K bodu č. 3
Vypracovanie ročnej správy o kontrolnej činnosti HK za rok 2018 v zmysle zákona č.
369/1990 Z. z.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ a prítomných občanov so Správou
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z.,
ktorá bola zameraná na zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov,
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami
a majetkom obce a schválený plán kontrolnej činnosti pre obdobie I. a II. polroka 2019
uznesením OZ č. 22/2018 zo dňa 10.12.2018 a uznesením č. 62/2019 zo dňa 08.07.2019
a žiadosťou o vykonanie kontroly v súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. h) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Boli vykonané nasledovné kontroly:
- Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie platných
predpisov a interných smerníc za obdobie 2. polroka 2018
- Kontrola plnenia uznesení OZ za rok 2018
- Finančná kontrola v organizácii Telovýchovná jednota VTJ Rajecké TepliceKonská so zameraním na použitie dotácie v súlade so VZN obce Konská č. 8
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Konská a Zmluvou
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Konská v roku 2017 zo dňa
21.02.2017
- Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu obce Konská
- Kontrola príjmov so zameraním na miestne dane za rok 2018
HK obce v priebehu roku 2019 samostatne spracovala a predložila tieto materiály
pre obecné zastupiteľstvo:
- Správu o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2018
- Stanovisko HK obce k Záverečnému účtu obce za rok 2018
- Stanovisko HK obce k Návrhu rozpočtu obce na roky 2020-2022
- Stanovisko HK obce k Monitorovacej správe programového rozpočtu obce
k 30.06.2019
- Vypracovanie plánu kontrolných činností na obdobie 2. polroka 2019 a 1. polroka
2020.
V správe neboli uvedené žiadne zistené nedostatky.
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Poslanci OZ berú na vedomie Správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2019
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 7

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík

K bodu č. 4
12. úprava rozpočtu Obce Konská zo dňa 01.11.2019
Starostka obce odovzdala slovo p. Zuzane Kasmanovej, účtovníčke obce, aby
informovala prítomných o 12 zmene rozpočtu, vykonanej starostkou obce v zmysle
ustanovenia §14 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 01.11.2019.

Dôvodová správa
12. zmena rozpočtu obce Konská k 1.11.2019

1. V príjmovej časti nastalo:
navýšenie príjmov z dôvodov:
- vyšších výnosov z poplatkov za ubytovanie v sume 100 €
- vyšších výnosov zo správnych poplatkov za ohlásenie drobnej stavby v sume 10 €
- vyšších výnosov za cintorínsky poplatok v sume 1 200 €
- vyšších výnosov za pranie obrusov z akcií v kultúrnom dome v sume 60 €
- prijatého transferu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti v sume 308,56 €
Zmena príjmov

1 678,56 €

2. Vo výdavkovej časti nastalo :
navýšenie výdavkov:
- z dôvodu zapojenia prijatej dotácie na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
v sume 308,56 €
medzipoložkové zmeny:
- presun výdavkov rozpočtu v rámci programov a podprogramov
Zmena výdavkov

308,56 €

3. Finančné operácie príjem
Zmena príjmov

0€
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4. Finančné operácie výdavok
Zmena výdavkov

0€

5. Kapitálové výdavky
medzipoložkové zmeny:
- presun výdavkov rozpočtu v rámci programov a podprogramov
Zmena kapitálových výdavkov

0€

6. Kapitálové príjmy
navýšenie príjmov:
- z dôvodu zapojenia prijatého kapitálového transferu z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
na zabezpečenie úloh prevencie kriminality v sume 5 000 €
Zmena kapitálových príjmov

5 000 €

Poslanci OZ berú na vedomie 12. úpravu rozpočtu obce Konská zo dňa 01.11.2019
v zmysle ustanovenia §14 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa prílohy.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 7

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík

K bodu č. 5
13. úprava rozpočtu Obce Konská zo dňa 01.12.2019
Starostka obce odovzdala slovo p. Zuzane Kasmanovej, účtovníčke obce, aby
informovala prítomných o 13. zmene rozpočtu, vykonanej starostkou obce v zmysle
ustanovenia §14 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 01.12.2019.

Dôvodová správa
13. zmena rozpočtu obce Konská k 1.12.2019

1. V príjmovej časti nastalo:
navýšenie príjmov z dôvodov:
- vyšších výnosov z dane z príjmov poukázaných územnej samospráve v sume 10 087,76 €
- vyšších výnosov za prenájom kultúrneho domu v sume 45 €
- vyšších výnosov z prenajatých bytov v sume 1 188 €
- vyšších výnosov za overenie podpisov v sume 73 €
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-

vyšších výnosov za porušenie predpisov v sume 316 €
vyšších výnosov za pranie obrusov z akcií v kultúrnom dome v sume 14 €
vyšších výnosov za cintorínsky poplatok v sume 15 €
navýšenie dotácie normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ na rok 2019
v sume 12 043 €
- navýšenie dotácie na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného
poriadku za rok 2019 v sume 300,66 €
Zmena príjmov
24 082,42 €
2. Vo výdavkovej časti nastalo :
medzipoložkové zmeny:
- presun výdavkov rozpočtu v rámci programov a podprogramov
Zmena výdavkov

0€

3. Finančné operácie príjem
navýšenie príjmov:
- z dôvodu zapojenia nevyčerpaných normatívnych prostriedkov ZŠ s MŠ z r. 2018 v sume
26 085 €
Zmena príjmov

26 085 €

4. Finančné operácie výdavok
Zmena výdavkov

0€

5. Kapitálové výdavky
navýšenie výdavkov:
- z dôvodu zapojenia prijatého kapitálového transferu s názvom „Dajme šancu vytvárať komunity
v našej obci“ zo Žilinského samosprávneho kraja do kapitálových výdavkov v sume 500 €
Zmena kapitálových výdavkov
500 €
6. Kapitálové príjmy
navýšenie príjmov:
- z dôvodu zapojenia prijatého kapitálového transferu s názvom „Dajme šancu vytvárať
komunity v našej obci“ zo Žilinského samosprávneho kraja do kapitálových výdavkov v sume
500 €
- z dôvodu odpredaja motorového vozidla Fabia v sume 400 €
Zmena kapitálových príjmov

900 €

Poslanci OZ berú na vedomie 13. úpravu rozpočtu obce Konská zo dňa
01.12.2019 v zmysle ustanovenia §14 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov podľa prílohy.
ZA: 7

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík
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K bodu č. 6
1. úprava rozpočtu obce Konská zo dňa 10.02.2020
Starostka obce odovzdala slovo p. Zuzane Kasmanovej, účtovníčke obce, aby
informovala prítomných o 1. zmene rozpočtu, vykonanej starostkou obce v zmysle ustanovenia
§14 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 10.02.2020.

Dôvodová správa
1. zmena rozpočtu obce Konská k 10.2.2020

1. V príjmovej časti nastalo:
zníženie príjmov z dôvodu:
Nižšieho podielu obce na výnose Dane z príjmov fyzických osôb, ktorý bol zverejnený vo
východiskových štatistických údajoch na rok 2020.
Pre obec Konská je suma nižšia o 42 096 € oproti predpokladanej čiastke 655 000 €.
Prehľad výnosu z DPFO:
v roku 2019 ......... 583 985 €
v roku 2020 ......... 612 904 €
čo predstavuje vyššie príjmy pre obec v roku 2020 o sumu 28 919 €.
Navýšenie dotácie na prevádzku a mzdy dieťaťa MŠ a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Konská:
v roku 2019 ......... 160 019 €
v roku 2020 ......... 186 043 €
čo predstavuje navýšenie výdavkov pre obec v roku 2020 o sumu 26 024 €.
Keď porovnáme príjmy obce na výnose Dane z príjmov fyzických osôb na rok 2020, vidíme, že
čiastočne pokryjeme mzdy v školstve, nie je tam navýšenie miezd pre zamestnancov obce (navýšenie
miezd vo verejnej správe o 10 percent), ďalšie náklady na chod obce...
Zmena príjmov

- 42 096 €

2. Vo výdavkovej časti nastalo :
zníženie výdavkov z dôvodu:
Nižšieho výnosu Dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o sumu 42 096 €.
Výdavky boli znížené z bežných výdavkov ako sú napríklad všeobecné služby, nákup drobných strojov,
prístrojov, zariadení, interiérového vybavenia, údržby.
Zmena výdavkov

- 42 096 €

3. Finančné operácie príjem
Zmena príjmov

0€

4. Finančné operácie výdavok
Zmena výdavkov

0€
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5. Kapitálové výdavky
Zmena kapitálových výdavkov

0€

6. Kapitálové príjmy
Zmena kapitálových príjmov

0€

Poslanci OZ schvaľujú 1. úpravu rozpočtu obce Konská zo dňa 10.02.2020 v zmysle
ustanovenia §14 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa prílohy.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 7

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík

K bodu č. 7
Plán kultúrnych podujatí na rok 2020
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných s plánom podujatí na rok 2020. Ide
o každoročne sa opakujúce akcie, ktorých termíny sa periodicky opakujú:
-

Február – 01.02.2020 - Karneval pre deti – sobota
Február - 22.02.2020 – Fašiangy – sobota - hasiči
Apríl – 04.04.2020 – Deň zeme – sobota
Apríl – 19.04.2020 – Privítanie detí do života – nedeľa
Apríl – 30.04.2020 - Stavanie mája - štvrtok
Máj – 17.05.2020 - Deň matiek - nedeľa
Máj - 30.05.2020 - váľanie mája - sobota
Jún – 20.06.2020 – Ľudovka – sobota
Júl – 04.07.2020 – Deň obce - sobota
Október – 16.10.2020 - Posedenie s dôchodcami - piatok
November – 20.-22.11.2020 - Katarínske hody – piatok - nedeľa
December – 05.12.2020 – Vianočné trhy

Poslanci OZ Plán podujatí na rok 2020 schvaľujú.
ZA: 7

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík

K bodu č. 8
Schválenie finančného príspevku pri narodení dieťaťa: „Privítanie detí do života“
Starostka obce v rámci pokračovania tradície každoročne organizovať Privítanie detí do
života navrhuje odovzdať finančný príspevok vo výške 50,00 eur a malý vecný darček každému
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dieťaťu, narodenému od 20.05.2019 – do 19.03.2020. Slávnosť Privítania detí do života je
naplánovaná na nedeľu 19.04.2020 v sále KD v Konskej. O kultúrny program sa postarajú deti
zo ZŠ s MŠ v Konskej pod vedením svojich vyučujúcich. Pre prítomných rodičov bude
pripravené malé občerstvenie, mamičkám sa odovzdá kvietok s poďakovaním.
Poslanci OZ schvaľujú finančný príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 50,00
eur pre každé dieťa, narodené od 20.05.2019 od 19.03.2020, ktorý bude vyplatený pri
príležitosti občianskej slávnosti „Privítanie detí do života“ v Kultúrnom dome Konská
dňa 19.04.2020 o 15:00 hod.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 7

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík

K bodu č. 9
Vstup obce Konská do OOCR Rajecká dolina
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných s organizáciou OOCR Rajecká
dolina, ktorá vznikla v roku 28.12.2011, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj
cestovného ruchu na svojom území a chráni záujmy svojich členov. Jedná sa o partnerstvo
verejného a súkromného sektora. V súčasnosti má 21 členov, z toho 8 z verejného a 13 zo
súkromného sektora. Ponúka aktívny rozvoj, spoluprácu a jednotu regiónu, vytváranie
spoločných cieľov, možnosti čerpania finančných zdrojov a spoločný aktívny marketing.
Taktiež predstavila ciele a produkty tejto organizácie. Hlavným projektom OOCR na rok 2020
je nová cyklotrasa „Rajeckou dolinou na dvoch kolesách“, propagácia turizmu (české
korunovačné klenoty Karola IV v Rajecký Tepliciach, Jozef Gabčík, Kunerad v spojitosti zo
SNP, náučné chodníky) a podpora lokálnych producentov (Farma Bárdy, Pivovar Flamm, Med
z Rajeckej doliny...).
V súčasnej dobe sa organizácii pod novým vedením darí a z toho dôvodu by bolo vhodné, keby
aj obec Konská sa opätovne stala jej členom.
a) Poslanci OZ schvaľujú vstup obce Konská do OOCR Rajecká dolina
b) Poslanci OZ schvaľujú členský poplatok vo výške 300,00 eur
ZA: 7

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík

K bodu č. 10
Členské príspevky obce na rok 2020
Starostka obce oboznámila prítomných zo združeniami, ktorým bude obec Konská
prispievať v roku 2020 na činnosť formou členských príspevkov. Každému združeniu sa
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prispieva iná čiastka, niektorým podľa počtu obyvateľov, iným pevná suma. Príspevky sa
uhrádzajú postupne v priebehu roku 2020. Ide o tieto združenia:
- RVC Martin
- Združenie miest a obcí Slovenska
- Združenie miest a obcí Rajeckej doliny
- MAS Rajecká dolina
- Spoločný obecný úrad Rajec
- Združenie obcí Rajecká dolina
- Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice
- Prameň združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
- OOCR Rajecká dolina
Poslanci OZ schvaľujú zaplatenie členského príspevku jednotlivým združeniam
v zmysle §11, ods. 4, písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
ZA: 7

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík

K bodu č. 11
Poverenie k udeleniu plnej moci advokátovi k zastupovaniu obce Konská ako
oprávneného v exekučnom konaní proti povinnému SPORTIKA GROUP, s.r.o.
Starostka obce oboznámila prítomných, že je potrebné pokračovať v ďalších krokoch
proti spoločnosti SPORTIKA GROUP o vymoženie sumy na základe exekučného titulu:
Platobný rozkaz vydaný Okresným súdom Banská Bystrica zo dňa 10.09.2019, sp.zn.:
13Up/1079/2019, právoplatného a vykonateľného dňa 09.10.2019. K zastupovaniu obce
Konská v tejto veci je potrebné na základe plnej moci poveriť advokáta k zastupovaniu obce
Konská ako oprávneného v exekučnom konaní proti povinnému SPORTIKA GROUP, s.r.o.
Poslanci OZ poverujú starostku obce Konská Ing. Janku Stupňanovú k udeleniu
plnej moci Mgr. Michalovi Grošaftovi, advokátovi so sídlom Hodžova 13, 010 01 Žilina,
číslo SAK: 6427 k zastupovaniu obce Konská oprávneného v exekučnom konaní proti
povinnému: SPORTIKA GROUP, s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO:
47 609 338 o vymoženie sumy na základe exekučného titulu: Platobný rozkaz vydaný
Okresným súdom Banská Bystrica zo dňa 10.09.2019, sp.zn.: 13Up/1076/2019,
právoplatného a vykonateľného dňa 9.10.2019.
ZA: 7

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík

Strana 10 z 14

K bodu č. 12
Prevod investičných práv na vodné stavby z prevodcu Združenie obcí aglomerácia
Rajecké Teplice na nadobúdateľa obec Konská
Uznesením č. 4/2014 z riadneho zasadnutia OZ 15.4.2014 pod písm. c) obec Konská
vstúpila do Združenia obcí aglomerácia Rajecké Teplice, ktorej predmetom činnosti bola
starostlivosť o životné prostredie, spočívajúca v znižovaní znečisťovania vôd dobudovaním
a skvalitnením odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Rajecké
Teplice. Do dnešného dňa sa však nepodarilo tomuto združeniu čerpanie dotácií ani pre jednu
obec. Z toho dôvodu sa obec Konská a Kamenná Poruba rozhodli odísť z aglomerácie a v rámci
výzvy Environmentálneho fondu, výzva B-1/2020, podporné aktivity – vodovody a kanalizácie
požiadať o finančné prostriedky samostatne.
Preto je potrebné uzatvoriť uvedenú zmluvu, aby práva stavebníka prešli opätovne na
obec Konská. Už v roku 2014 bola uzatvorená Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka
medzi prevodcom obec Konská a Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice a v roku 2015
zmluva o prevode práv a povinností stavebníka obce Konská a Združenia obcí aglomerácia
Rajecké Teplice na stavbu SO02 – Prekládka a úpravy plynovodu. Ak aj obec Stránske uzatvorí
uvedenú zmluvu, Aglomerácia sa zruší.
a) Poslanci OZ berú na vedomie informáciu o stave projektov vodných stavieb
pre obec Konská, ktorú sú súčasťou spoločného projektu v rámci „Združenia
obcí aglomerácia Rajecké Teplice“ a o možnostiach získania nenávratných
finančných prostriedkov na vodné stavby;
b) Schvaľujú realizáciu prevodu práv a povinností stavebníka medzi Združením
obcí aglomerácia Rajecké Teplice a obcou Konská, predmetom ktorej je
prevod práv a povinností vodných stavieb pre obec Konská;
c) Poverujú starostu obce vypracovať a podpísať Zmluvu o prevode práv
a povinností stavebníka medzi Združením obcí aglomerácia Rajecké Teplice
a obcou Konská;
ZA: 7

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík

K bodu č. 13
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam medzi predávajúcou
obcou Konská a kupujúcou Macurovou Janou o prevode EKN parc. č. 2270/4 ostatná
plocha o výmere 48 m2 a EKN parc. č. 2238/3 ostatná plocha o výmere 50 m2 zapísané na
LV č. 817
Uznesením č. 98/2019 poslanci OZ schválili počtom 8 všetkých prítomných
poslancov v súlade s ustanovením §9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu Obce Konská uzatvoriť kúpnu
zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v majetku obce na
tretiu osobu, z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
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EKN parc. č. 2270/4 ostatná plocha o výmere 48 m2 a EKN parc. č. 2238/3 ostatná plocha o
výmere 50 m2 nadobúdateľovi Macurová Jana r. Zlonická, bytom Nová ulica 435/175, 013 13
Konská, a to za kúpnu cenu 5 eur/m2.
Zverejnenie zámeru bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Konská , ako aj na web
stránke obce Konská od 3.12.2019 do 7.1.2020. Nasleduje schválenie kúpnej zmluvy obecným
zastupiteľstvom.
a) Poslanci OZ schvaľujú:
1) Kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam medzi predávajúcou
Obcou Konská a kupujúcou Macurovou Janou o prevode EKN parc.č.2270/4 ostatná
plocha o výmere 48 m2 a EKN parc.č.2238/3 ostatná plocha o výmere 50 m2 zapísané
na LV č.817 za kúpnu cenu 5,00 eur/1m2, čo predstavuje čiastku 490,00 eur
2) poplatky spojené s návrhom na vklad a s vypracovaním kúpnej zmluvy hradí kupujúca
b) Poverujú:
Obecný úrad, aby zabezpečil všetky náležitosti týkajúce sa návrhu na vklad na
príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor v prospech kupujúcej Macurová Jana,
pričom všetky poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúca.
c) Berú na vedomie:
zámer obce previesť majetok podľa ustanovenia §9a ods.8 písm. e) zák. SNR
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený na úradnej
tabuli, web stránke obce od 3.12.2019 do 7.1.2020.

ZA: 7

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík

K bodu č. 14
Plán investičných akcií na rok 2020
Starostka obce v tomto bode oboznámila prítomných s novými a pokračujúcimi
investičnými akciami:
Bola vypracovaná PD pre územné konanie stavieb a zaslaná na vyjadrenie jednotlivým
úradom:
- Komunikácia Vyšné Kapustniská
- Komunikácia Nižné Kapustniská
- Komunikácia na Ulici 1. mája – realizácia v marci 2020
- Chodník pri Ivete Štaffenovej – pripravuje sa GP na zameranie pre majetkovo-právne
vysporiadanie. Jednoduchší variant bude zrejme nájomná zmluva so SPF. Osloví sa ŽSK a
Povodie Váhu so žiadosťou o finančný príspevok na realizáciu oporného múru.
- Komunikácia na ulici Jarky – bude sa realizovať cez ohlásenie udržiavacích prác
- Komunikácia na ulici Lúky – pripravované stretnutie so starostom obce Kamenná Poruba
- Oplotenie pozemku p. Jany Bielikovej – bude realizované súčasne s výstavbou chodníka
Konská-Kamenná Poruba
Realizácia stavieb v roku 2020:
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- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica 1. mája – vysúťažená suma 41 992,70€
- Chodník Konská – Kamenná Poruba pozdĺž cesty III/2108 – vysúťažená suma 131 329,79€.
Vyberalo sa z 15 prihlásených uchádzačov.
- Prístavba a stavebné úpravy s vytvorením nových tried ZŠ s MŠ – 419 470,10 €. Stavebné
povolenie sa vybavuje.
- Stavebné úpravy bývalej MŠ
- Rekonštrukcia ihriska pri bývalej MŠ – práce budú realizované pracovníkmi obecného úradu
- Rekonštrukcia detského ihriska pred farským úradom – zničené zariadenie, potrebné vymeniť
Poslanci OZ schvaľujú plán investičných akcií na rok 2020.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 7

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík

K bodu č. 15
Informácia o činnosti obecného úradu
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných s činnosťou obecného úradu:
1) Kamerový systém II. etapa - sa dorobí v najbližšej dobe podľa počasia
2) Rekonštrucia oplotenie cintorína II. etapa– poslala sa žiadosť na MF SR o dotáciu, bude sa
pokračovať v oplotení.
3) Vodozádržné opatrenia – realizácia projektu sa predlžuje z dôvodu veľkého počtu
posudzovaných otvorených výziev na nenávratný finančný príspevok z MŽPSR a s tým
súvisiacim veľkým množstvom predložených NFP v stanovenom termíne.
4) Nájomné byty – prehodnocovanie opakovaného nájmu bytov k 31.03.2020
5) Prehodnotia sa poplatky za cintorín, KD, fitnes
6) Rekonštrukcia ulice 1. mája – čaká sa na vyhodnotenie schvaľovacieho procesu. Práce by sa
mali začať realizovať v mesiaci marec – apríl 2020 podľa poveternostných podmienok.
7) Rieši sa projekt splaškovej kanalizácie v rámci Environmentálneho fondu
8) Kompostáreň Prameň v kat.úz. Kamenná Poruba – projekt sa rieši v rámci Združenia Prameň
združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov. Do združenia vstúpila
aj obec Ďurčiná. Menili sa Stanovy , ktoré sa registrovali na Okresnom úrade v Žiline.
S projektovou dokumentáciou boli poslanci oboznámení. V súčasnej dobe sa rieši územné
a stavebné povolenie. V rámci projektu bude technika (štiepkovač, traktor, vlečka,...). Projekt
je v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56.
Poslanci OZ informáciu o činnosti obecného úradu berú na vedomie.
ZA: 7

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík
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K bodu č. 16
Záver a rôzne
-

P. Vladimír Prieložný upozornil na zanesenú drenážnu jamu na Zápilí, ktorú treba
vyčistiť, nakoľko v období dažďov tečie po ulici Jarky.
P. Vladimír Baránek opätovne súhlasil s uvoľnením časti svojho pozemku pod
plánovaný chodník Konská-Kamenná Poruba pozdĺž cesty III/2108 k. ú. Konská.

Po vyčerpaní programu sa starostka obce poďakovala prítomným za účasť a pozornosť
a riadne zasadnutie OZ o 20:00 hod. ukončila.

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Overovatelia:
- p. Mgr. Monika Malaťáková
- p. Ing. Anna Komolíková

........................................
.......................................
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