OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KONSKEJ

ZÁPISNICA

z 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Konskej
zo dňa 20.08.2021

Prítomní:

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

PRÍTOMNÍ: 6

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

NEPRÍTOMNÍ: 3

Rudolf Dávidík, Mária Vanáková, Šimkulič Juraj

Program:

podľa pozvánky

Zasadnutie viedol:

p. Ing. Janka Stupňanová – starostka obce

Zapisovateľka:

p. Zuzana Kasmanová

Overovatelia:

p. Juraj Vandlík, p. Eugen Martinka

Začiatok zasadnutia: 16:30 hod.
Miesto rokovania:

Zasadačka Obecného úradu

K bodu č. 1
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie programu
Starostka obce Ing. Janka Stupňanová privítala všetkých prítomných na 21. zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Konskej, ktoré zvolala a viedla v súlade s príslušnými ust. zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p. a v súlade s Rokovacím poriadkom Obecného
zastupiteľstva v obci Konská.
Starostka konštatovala, že je prítomných 6 poslancov, nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov, Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Starostka navrhla za zapisovateľku p. Zuzanu Kasmanovú – pracovníčku Obecného
úradu a za overovateľov navrhla poslancov p. Juraja Vandlíka a p. Eugena Martinku.
Následne oboznámila Obecné zastupiteľstvo s návrhom programu 21. zasadnutia OZ
a za program dala hlasovať.
Poslanci OZ schválili program 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Konskej.
ZA: 6

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Mgr. Monika Malaťáková,
Eugen Martinka, Ing. Tatiana Rosincová,
Ing. Anna Komolíková, Juraj Vandlík
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Poslanci OZ za zapisovateľku zápisnice schválili pracovníčku Obecného úradu p.
Zuzanu Kasmanovú a za overovateľov zápisnice poslancov Obecného zastupiteľstva
v Konskej p. Juraja Vandlíka a p. Eugena Martinku.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 6

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu č. 2
Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na zvýšenie
kapacít infraštruktúry materských škôl , kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67 na
realizáciu projektu: ,,Rozšírenie kapacít MŠ v Obci Konská“ a predloženie žiadosti o
NFP z programu IROP
V tomto bode starostka obce v krátkosti informovala prítomných o návrhu na predloženie
žiadosti o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl , kód výzvy: IROP-PO2-SC2212021-67 na realizáciu projektu: ,,Rozšírenie kapacít MŠ v Obci Konská“ a predloženie žiadosti NFP z
programu IROP . Z predchádzajúcich zasadnutí OZ poslanci boli informovaní o uvedenej

žiadosti o NFP a o možnostiach predloženia žiadosti na vyššie uvedenú výzvu.
Nakoľko sa už zrealizovalo verejné obstarávanie na stavebné práce a tieto sa už realizujú
v súčasnosti podľa platnej zmluvy, neuplatňuje sa nárok na COV vo výške ako určuje
maximálny rozsah stanoveného benchmarku. V našom prípade považujeme za celkové
oprávnené výdavky na hlavnú aktivitu 1, dotýkajúcu sa stavebných prác, hodnotu v súlade
s uzatvorenou zmluvou s dodávateľom vo výške 324.000,- EUR, ktorá je nižšia než je možné
si nárokovať v zmysle výzvy.
Ďalším nástrojom na overenie je priložený aktuálny prieskum trhu na všetky ďalšie
rozpočtové položky. Pri stanovení mzdových výdavkov sme vychádzali z Prílohy 2b, kde sú
stanovené finančné a percentuálne limity, ktoré sme dodržali (pozícia Projektový manažér).
Pri stanovovaní počtu hodín sme vychádzali z dĺžky trvania projektu a náročnosti prác.
Nenárokujeme si výdavky na publicitu ani na experta pre verejné obstarávanie či projektanta
a dozor, alebo finančného manažéra zvlášť. Tieto výdavky pokryjeme z vlastného rozpočtu,
a keďže sme subjekt miestnej samosprávy, jeho čerpanie je plne v rámci zásad hospodárnosti
a efektívnosti.
Rozpočet projektu :
Aktivita 1 Prístavba a rekonštrukcia priestorov MŠ
– vysúťažená suma 324 000 eur na stavbu , pričom stavba sa realizuje od 5.10.2020, v súčasnej
dobe dokončovacie práce na uvedenej stavbe
Aktivita 2 Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ
-multifunkčná tlačiareň ,notebook, výučbový softvér,bezbariérové zariadenie
Suma na základe prieskumu spolu – 17 877,93 eur
Výdavky na projektového manažéra
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-mzdové výdavky v sume 1958,40 eur
Celková výška oprávnených výdavkov predstavuje sumu 343 836,33 eur, percento
spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR je 95 %, pričom žiadaná výška NFP je suma vo výške
326 644,51 eur. Zo strany obce je potrebné zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo uvedenej výške 17 191,82 eur
Poslanci OZ schválili:
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie
projektu ,,Rozšírenie kapacít MŠ v Obci Konská“ realizovaného v rámci výzvy :
IROP-PO2-SC221-2021-67 , ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
Obce Konská a platným programom rozvoja Obce Konská;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 17 191,82 eur ;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

ZA: 6

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu č. 4
Záver a rôzne
Starostka v závere a rôznom v krátkosti informovala prítomných poslancov o podaných
projektoch na získanie dotácií a príspevkov pre obec a o činnosti Obecného úradu.
Miestna komunikácia - ulica Lúky – na základe predloženej projektovej dokumentácie
uskutočniť stretnutie so starostom obce Kamenná Poruba Ing. Pavlom Sandanusom
a projektantom p. Ing. Rastislavom Kypusom.
Komunikácia – ulica Jarky, poslanci OZ boli na tvare miesta a poznajú danú problematiku.
Komunikácia je v riešení.
Multifunkčné centrum Konská – výmena asfaltobetónu za zámkovú dlažbu + odvodnenie –
čiastka cca. 16 140 eur. Bude zverejnená výzva na TENDERNETe.
Výzva – Dotácie v pôsobnosti MPSVaR – Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny - žiadosť
podaná
ENVIRONMENTÁLNY FOND:
Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov
- Činnosť: BK5c – Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
rozostavanosť do 60,00% –názov projektu: „Konská – rozšírenie splaškovej
kanalizácie“ – nepodporený projekt.
Starostka obce informovala poslancov o stretnutí sa na SEVAKu s p.riaditeľom Lučivňákom ,
p.Ing. Štrbovou a Ing. Košturiakovou ohľadom riešenia vodovodu na Podstráni.
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Starostka obce informovala poslancov OZ o prácach na chodníkoch, na dokončovacích
prácach priestorov MŠ. Privítanie detí do života a posedenie s dôchodcami je stále otvorené,
nakoľko sa zhoršuje epidemiologická situácia a od septembra sa majú sprísňovať opatrenia. Na
ďalšom zasadnutí OZ, ktoré sa uskutoční v septembri sa poslanci OZ so starostkou obce
dohodnú o spôsobe uskutočnenia uvedených akcií.
Starostka ďalej informovala poslancov ohľadom ochrany osobných údajov, že im bude
odoslaný na ich emaily online školenia. Stanovisko k absolvovaniu online školenia budú
emailom poslanci oboznámení.
Po vyčerpaní programu sa starostka obce Ing. Janka Stupňanová poďakovala prítomným
za účasť a pozornosť a riadne zasadnutie OZ ukončila, čas: 17:20 hod.

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Overovatelia:
- p. Juraj Vandlík

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

- p. Eugen Martinka ......................................................
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