OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KONSKEJ

ZÁPISNICA

z 19. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Konskej
zo dňa 26.07.2021

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,
Mária Vanáková, Juraj Vandlík

NEPRÍTOMNÍ: 3

Rudolf Dávidík, Ing. Anna Komolíková, Šimkulič Juraj

Program:

podľa pozvánky

Zasadnutie viedol:

p. Ing. Janka Stupňanová – starostka obce

Zapisovateľka:

p. Renáta Baránková

Overovatelia:

p. Ing. Tatiana Rosincová, p. Ondrej Gabčík

Začiatok zasadnutia: 18:30 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 19. 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. Renátu Baránkovú – pracovníčku Obecného
úradu a za overovateľov navrhla poslancov p. Ing. Tatianu Rosincovú a p. Ondreja Gabčíka.
Následne oboznámila Obecné zastupiteľstvo s návrhom programu 19. zasadnutia OZ
a za program dala hlasovať.
Poslanci OZ schválili program 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Konskej.
ZA: 6

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Mgr. Monika Malaťáková,
Eugen Martinka, Ing. Tatiana Rosincová,
Mária Vanáková, Juraj Vandlík
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Poslanci OZ za zapisovateľku zápisnice schválili pracovníčku Obecného úradu p.
Renátu Baránkovú a za overovateľov zápisnice poslancov Obecného zastupiteľstva
v Konskej p. Ing. Tatianu Rosincovú a p. Ondreja Gabčíka.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 6

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa 07.06.2021
V ďalšej časti zasadnutia starostka informovala o plnení úloh, ktoré vyplynuli
z predchádzajúceho uznesenia OZ zo dňa 07.062021.
Všetky uznesenia sú splnené.
Poslanci OZ vzali na vedomie informáciu o kontrole plnenia uznesení z 18.
zasadnutia OZ zo dňa 07.06.2021
ZA: 6

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu č. 3
Žiadosť poľovníckeho združenia
Starostka obce v tomto bode pripomenula, že už dlhšiu dobu prebieha spor medzi
Poľovníckym spolkom Bystrička Brezie a Poľovníckou spoločnosťou Brezie Kunerad o výkon
práva poľovníctva v poľovnom revíri Brezie Stránske, ktoré bolo uznané Rozhodnutím
bývalého Lesného úradu Žilina č. LÚ-694/1994-26/Sk zo dňa 24. februára 1995, kde
vlastníkom poľovných pozemkov je aj Obec Konská.
Na Obec Konská boli doručené žiadosti oboch združení, ktoré už boli niekoľkokrát
predmetom jednania na zasadnutiach OZ.
Dňa 04.06.2021 Obec Konská obdržala pozvánku na Zhromaždenie vlastníkov
poľovných pozemkov so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky. Zhromaždenie sa malo
uskutočniť dňa 15.06. 2021 na Notárskom úrade JUDr. Petra Šulaia, sídliacom na adrese M. R.
Štefánika 14, 940 02 Nové Zámky. Na zasadnutí OZ, ktoré sa konalo 07.06.2021, bola
poverená starostka obce Ing. Janka Stupňanová zastupovaním Obce Konská na predmetom
Zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v rozsahu jej práv a povinností vo veciach
poľovníctva s právom hlasovať za najvýhodnejšiu ponuku. Zhromaždenie vlastníkov
poľovných pozemkov sa v Nových Zámkoch dňa 15.06.2021 neuskutočnilo.
Opätovne Obec Konská dňa 21.07.2021 obdržala pozvánku na Zhromaždenie
vlastníkov poľovných pozemkov so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky. Zhromaždenie
vlastníkov poľovných pozemkov sa uskutoční v novom termíne dňa 02.08.2021 v Reštaurácii
Obecný dom, ktorá sídli na adrese Ústredie 1621, 013 62 Veľké Rovné.
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Starosta obce/poslanec OZ by mal zastupovať obec na Zhromaždení vlastníkov
poľovných pozemkov v rozsahu jej práv a povinností vo veciach poľovníctva a hlasovať za
najvýhodnejšiu ponuku.
Poslanci OZ poverili starostku Obce Konská Ing. Janku Stupňanovú, aby na
základe Rozhodnutia bývalého Lesného úradu Žilina č. LÚ-694/1994-26/Sk zo dňa 24.
februára 1995 (ďalej v texte len ,,Poľovnícky revír Brezie Stránske“ alebo PR) na celej
výmere vlastníckych podielov poľovných pozemkov zastupovala Obec Konská v rozsahu
jej práv a povinností vo veciach poľovníctva a hlasovala za najvýhodnejšiu ponuku na
Zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 6

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu č. 4
Informácie o podaných projektoch a činnosti Obecného úradu
Starostka stručne informovala prítomných poslancov o podaných projektoch na získanie
dotácií a príspevkov pre obec a o činnosti Obecného úradu, o prebiehajúcich a plánovaných
investičných akciách obce:
-

Schválený projekt „Kompostáreň PRAMEŇ“ – PRAMEŇ združenie obcí Konská,
Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov – Rozhodnutie MŽP SR o schválení
žiadosti o poskytnutie NFP vo výške nenávratného finančného príspevku maximálne
1 096 835,22 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške
1 154 563,39 eur.

-

Miestna komunikácia - ulica Lúky – objednávka na PD bola odoslaná p. Ing. R.
Kypusovi.

-

Multifunkčné centrum Konská – výmena asfaltobetónu za zámkovú dlažbu +
odvodnenie – čiastka cca. 16 140 eur.

-

Splašková kanalizácia v ZŠ s MŠ – realizátor stavby spoločnosť SaO stavby s.r.o. –
čiastka cca. 2 872,60 eur

-

„Konská - ul. Hlavná chodník pozdĺž cesty III/2108“ – oproti p. I. Štaffenovej – rieši sa
projekt statiky – oporný múr a lavička.

-

„Chodník Konská – Kamenná Poruba pozdĺž cesty III/2108 v k.ú. Konská“ – kolaudácia
stavby uskutočnená 21.07.2021.

-

ELWIS – systém evidencie komunálnych odpadov z domácností od spoločnosti JRK
Slovensko s.r.o. – meranie naplnenosti jednotlivých nádob priradených ku konkrétnym
domácnostiam, zavedenie motivačnej schémy pre najlepšie triediace domácnosti –
uskutočnené stretnutie, obec obdržala návrh zmluvy – poslanci súhlasili so zavedením
evidencie KO systémom ELWIS.
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-

Uvoľnenie 3-izbového bytu č. 11 v BD s.č. 599/9 na Školskej ulici ku dňu 30.09.2021 –
Mgr. art. Juraj Hodas s manželkou oznámili, že k uvedenému dátumu ukončia nájom
z dôvodu dostavby RD. Obec eviduje ku dňu konania OZ celkovo 15 žiadostí
o pridelenie obecného nájomného bytu a 2 žiadosti o výmenu bytu za väčší (v obidvoch
prípadoch 2-izbový byt, počet členov domácnosti 1 dospelý + 1 nezaopatrené dieťa).
Poslanci navrhli prideliť byt viacčlennej rodine s deťmi; v prípade, že by takýto žiadateľ
o pridelenie bytu nespĺňal podmienky na jeho pridelenie, bude zrealizovaná výmena
bytu a obsadzovať sa bude 2-izbový byt, ktorý zostane uvoľnený po výmene. Obecný
úrad oznámi žiadateľom uvoľnenie 3-izbového bytu a zašle im potrebné formuláre.

-

Schválený projekt – MŠVVaŠ SR - na rozvojový projekt „Predškoláci“ (predprimárne
vzdelávanie) vo výške 7 170 eur (nábytok, koberce, didaktické pomôcky ...)

-

Výzva - Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku MIRRaI SR ako riadiaci
orgán pre IROP - predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských
škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67 – zapojíme sa, budeme žiadať na začatú
stavbu „Prístavba a stavebné úpravy s vytvorením nových tried ZŠ a MŠ Konská“ –
termín podania žiadosti do 30.08.2021 na Úrad ŽSK.

-

Výzva – Dotácie v pôsobnosti MPSVaR – Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny –
budeme žiadať na detské ihrisko oproti Farskému úradu, ktoré by bolo súčasťou
oddychovej zóny spolu s lávku s prestrešením – termín podania žiadosti od 13.07.2021
00:00 hod. do 16.08.2021 23:59 hod.

-

ENVIRONMENTÁLNY FOND:
Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu
odpadov
- Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných KO – názov
projektu: „Zefektívnenie nakladania s BRKO v obci Konská“ – nepodporený
projekt.

-

-

Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu – názov projektu: „Zefektívnenie
triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Konská“ – nepodporený projekt

-

Činnosť: BK5c – Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
rozostavanosť do 60,00% –názov projektu: „Konská – rozšírenie splaškovej
kanalizácie“ – čakáme na vyhodnotenie.

-

Žiadosť o poskytnutie príspevku z EF tak ako minulý rok (v r. 2019 bola úroveň
vytriedenia KO 30,10 % - v r. 2020 nám bol poskytnutý príspevok 760,65 eur zakúpili sme kompostéry pre domácnosti (60 ks). Úroveň vytriedenia KO za r. 2020
je 43,13 % – očakávame oznámenie výšky príspevku.

SODB 2021 – dňa 13.06.2021 bolo ukončené asistované sčítanie obyvateľov. Sčítaných
obyvateľov je 1647 = 98,56 %, nesčítaných obyvateľov 1,44 %; údaje nie sú celkom
presné, ŠÚ SR uvádzal odhadovaný počet obyvateľov na konkrétnom súpisnom čísle,
zistili sme nezrovnalosti v porovnaní s evidenciou obyvateľov, v 1. štvrťroku 2022 by
mali byť obci poskytnuté údaje o nesčítaných obyvateľoch.
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Poslanci OZ vzali na vedomie informáciu o podaných projektoch a činnosti
Obecného úradu.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 6

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Mgr. Monika Malaťáková,
Eugen Martinka, Ing. Tatiana Rosincová,
Šimkulič Juraj, Mária Vanáková

K bodu č. 5
Rôzne a záver
V tomto bode starostka nadviazala na predchádzajúci bod programu a prítomní sa
zaoberali nasledovnou problematikou:
-

Žiadosť p. Anny Zmrhalovej zo dňa 23.07.2021 – o jednorazové predĺženie
prevádzkovej doby v Hostinci pod hruškou na deň 21.08.2021 (sobota) do 02:00 hod. na
realizáciu podujatia „Leto fuč pod hruškou“ – poslanci s jednorazovým predĺžením
prevádzkovej doby súhlasili.

-

Žiadosť p. Anny Zmrhalovej zo dňa 23.07.2021 – o trvalé predĺženie prevádzkovej
doby v Hostinci pod hruškou každý deň do 23:00 hod. ako kompenzáciu straty
spôsobenej opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 – k tejto žiadosti
sa poslanci jednoznačne vyjadrili záporne, nakoľko hostinec sa nachádza v zastavanom
území obce - medzi rodinnými domami a z tohto dôvodu je nutné, aby obec zabezpečila
dodržiavanie nočného kľudu v zmysle VZN č. 14 Obce Konská o podnikateľskej
činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Konská.

-

p. poslanec Ondrej Gabčík sa zaujímal o priebeh prác na stavbe „Prístavba a stavebné
úpravy s vytvorením nových tried ZŠ a MŠ Konská“ a prejavil záujem pozrieť si stavbu
– starostka navrhla účasť poslancov na kontrolnom dni, prípadne môže dohodnúť
termín návštevy stavby s realizátorom stavby - spoločnosť MIPE Invest s.r.o.

-

Privítanie detí do života – starostka oznámila, že ak to bude možné, podľa opatrení na
zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 – 3. vlna, chcela by zrealizovať toto kultúrne
podujatie.

-

Odchyt túlavých psov – pre obce ZMO RD sa rieši miesto na umiestnenie kotercov pre
odchytené psy v obci Šuja.

Starostka konštatovala, že bod „Rôzne“ bol týmto vyčerpaný.
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Po vyčerpaní programu sa starostka obce Ing. Janka Stupňanová poďakovala prítomným
za účasť a pozornosť a riadne zasadnutie OZ ukončila, čas: 20:00 hod.

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce
Overovatelia:
- p. Ing. Tatiana Rosincová

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

- p. Ondrej Gabčík

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