OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KONSKEJ

ZÁPISNICA

z 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Konskej
zo dňa 07.06.2021

Prítomní:

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

PRÍTOMNÍ: 8

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

NEPRÍTOMNÍ: 1

Rudolf Dávidík

Program:

podľa pozvánky

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

p. Blažena Karnausová

Overovatelia:

p. Mária Vanáková, p. Mgr. Monika Malaťáková

Začiatok zasadnutia: 18:30 hod.
Miesto zasadnutia: Zasadačka obecného úradu
K bodu č. 1
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie programu
Starostka obce Ing. Janka Stupňanová privítala všetkých prítomných na 18. 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.
Oboznámila prítomných s návrhom programu zasadnutia OZ a za program dala
hlasovať.
Starostka obce navrhla za zapisovateľku: p. Blaženu Karnausovú – pracovníčku
Obecného úradu. Za overovateľov navrhla: p. Máriu Vanákovú a p. Mgr. Moniku Malaťákovú
– poslankyne obecného zastupiteľstva
a) Poslanci OZ schvaľujú program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Konskej.
b) Poslanci OZ schvaľujú za zapisovateľku zápisnice pracovníčku Obecného
úradu p. Blaženu Karnausovú a za overovateľov zápisnice poslancov Obecného
zastupiteľstva v Konskej p. Máriu Vanákovú a p. Mgr. Moniku Malaťákovú.

ZA: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková,
Mgr. Monika Malaťáková, Eugen Martinka,
Ing. Tatiana Rosincová, Juraj Vandlík,
Mária Vanáková, Juraj Šimkulič
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K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa 26.03.2021
V tomto bode informovala o plnení úloh, ktoré vyplynuli z predchádzajúceho uznesenia
OZ. Uznesenia sú splnené alebo sa plnia priebežne.
Poslanci OZ berú na vedomie informáciu o kontrole plnenia uznesení zo 17.
zasadnutia OZ zo dňa 26.03.2021.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 8

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu č. 3
3. úprava rozpočtu Obce Konská zo dňa 1.3.2021
Starostka obce odovzdala slovo p. Zuzane Kasmanovej, účtovníčke obce, aby
informovala prítomných o 3. 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 1.3.2021.

Dôvodová správa
3. zmena rozpočtu obce Konská k 1.3.2021

1. V príjmovej časti nastalo navýšenie príjmov z dôvodov:
-

vyšších výnosov z prenajatých bytov (zvýšenie nájmu od 1.1.2021) v sume 13 206,00 €
vyšších výnosov zo správnych poplatkov za územné rozhodnutie v sume 200,00 €
vyšších výnosov za porušenie predpisov v sume 4 000 €
prijatého transferu z Okresného úradu Žilina, organizačný odbor, na úhradu výdavkov na
skríningové testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 v sume 5 675,00 €
prijatej dotácie z Okresného úradu Žilina, odbor školstva na bežné výdavky v rámci
rozvojového projektu „Čítame radi 2“ pre ZŠ Konská v sume 800,00 €

Zmena príjmov
23 881,00 €

+

2. Vo výdavkovej časti nastalo navýšenie výdavkov z dôvodov:
-

vo výdavkovej časti nastalo navýšenie výdavkov z dôvodu zapojenia prijatého transferu
z Okresného úradu Žilina, organizačný odbor, na úhradu výdavkov na skríningové testovanie
obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 v sume 5 675,00 €

-

zmeny medzi jednotlivými položkami v rámci programov a podprogramov
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Zmena výdavkov

5 675,00 €

3. Finančné operácie príjem:
-

navýšenie príjmových finančných operácií z dôvodu ďalšieho čerpania investičného úveru zo
Slovenskej Sporiteľne, na základe úverovej zmluvy č. 269/CC/20 v sume 48 814,30 €

Zmena príjmov

+ 48 814,30 €

4. Finančné operácie výdavok
Zmena výdavkov

0€

5. Kapitálové výdavky:
-

navýšenie kapitálových výdavkov z dôvodu zapojenia čerpania investičného úveru zo
Slovenskej Sporiteľne na investíciu „Nadstavba ZŠ s MŠ s vytvorením nových tried“ sume
48 814,30 €

Zmena kapitálových výdavkov
6.

+ 48 814,30 €

Kapitálové príjmy

Zmena kapitálových príjmov

0€

Poslanci OZ berú na vedomie 3. úpravu rozpočtu obce Konská zo dňa 01.03.2021
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: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu č. 4
4. úprava rozpočtu Obce Konská zo dňa 1.4.2021
Starostka obce odovzdala slovo p. Zuzane Kasmanovej, účtovníčke obce, aby
informovala prítomných o 4. 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 01.4.2021.
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Dôvodová správa
4. zmena rozpočtu obce Konská k 1.4.2021

7. V príjmovej časti nastalo navýšenie príjmov z dôvodov:
-

prenájmu nebytových priestorov v zmysle Nájomnej zmluvy č. 1/2021 o nájme a podnájme
nebytových priestorov v multifunkčnom centre, s. č. 189 v sume 3 000,00 €
vyšších výnosov zo správnych poplatkov za rozkopové povolenie v sume 120,00 €
vyšších výnosov za porušenie predpisov v sume 5 066,00 €
vyšších výnosov z dobropisov za energie v sume 200,00 €
prijatého transferu z Okresného úradu Žilina, organizačný odbor, na úhradu výdavkov na
skríningové testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 v sume 2 745,00 €
prijatej dotácie z Okresného úradu Žilina, odbor školstva na učebnice v sume 1 691,00 €

Zmena príjmov
€

+ 12 822,00

8. Vo výdavkovej časti nastalo navýšenie výdavkov z dôvodov:
-

vo výdavkovej časti nastalo navýšenie výdavkov z dôvodu zapojenia prijatého transferu
z Okresného úradu Žilina, organizačný odbor, na úhradu výdavkov na skríningové testovanie
obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 v sume 2 745,00 €

-

zmeny medzi jednotlivými položkami v rámci programov a podprogramov

Zmena výdavkov

2 745,00 €

9. Finančné operácie príjem:
Zmena príjmov

0€

10. Finančné operácie výdavky:
Zmena výdavkov

0€

11. Kapitálové výdavky:
Zmena kapitálových výdavkov

0€

12. Kapitálové príjmy:
Zmena kapitálových príjmov

0€
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Poslanci OZ berú na vedomie 4. úpravu rozpočtu obce Konská zo dňa 01.4.2021
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: 8

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu č. 5
5. úprava rozpočtu Obce Konská zo dňa 1.5.2021
Starostka obce odovzdala slovo p. Zuzane Kasmanovej, účtovníčke obce, aby
informovala prítomných o 5. 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 01.5.2021

Dôvodová správa
5. zmena rozpočtu obce Konská k 1.5.2021

13.
-

V príjmovej časti nastalo navýšenie príjmov z dôvodov:
vyšších výnosov zo správnych poplatkov za dodatočné stavebné povolenie v sume 40,00 €
vyšších výnosov zo správnych poplatkov za rozkopové povolenie v sume 80,00 €
prijatej dotácie od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálno-technického
vybavenia DHZO v sume 3 000,00 €
prijatých finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu s názvom
„Záleží nám na prostredí, v ktorom trávia čas naši čitatelia“ na realizáciu skvalitnenia
interiérového vybavenia pre používateľov knižnice v sume 3 500,00 €
prijatého transferu z Okresného úradu Žilina, organizačný odbor, na úhradu výdavkov na
skríningové testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 v sume 465,00 €
prijatej dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie na rok 2021 v sume o 1,34
€ vyššej, ako bolo rozpočtované. Celková výška dotácie je 68,34 €
prijatých finančných prostriedkov z Okresného úradu Žilina, odbor školstva v rámci
rozvojového projektu „Spolu múdrejší“ pre ZŠ Konská v sume 1 350,00 €
upraveného rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ Konská na rok 2021 v sume
o 3 037 € vyššej, ako bolo rozpočtované. Celková výška normatívnych finančných prostriedkov,
verzia V_1 na rok 2021 je 240 637 €
upraveného rozpočtu na asistentov učiteľa na rok 2021 v sume o 2 443 € vyššej, ako bolo
rozpočtované. Celková výška finančných prostriedkov na asistentov učiteľa na rok 2021 je
7 315,00 €

Zmena príjmov

+ 13 916,34 €

14. Vo výdavkovej časti nastalo navýšenie výdavkov z dôvodov:
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-

zapojenia prijatého transferu z Okresného úradu Žilina, organizačný odbor, na úhradu výdavkov
na skríningové testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 v sume 465,00 €
zapojenia prijatej dotácie od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia DHZO do výdavkov v sume 3 000,00 €
zapojenia prijatých finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu
s názvom „Záleží nám na prostredí, v ktorom trávia čas naši čitatelia“ na realizáciu skvalitnenia
interiérového vybavenia pre používateľov knižnice do výdavkov v sume 3 500,00 €
zmeny medzi jednotlivými položkami v rámci programov a podprogramov

Zmena výdavkov

+ 6 965,00 €

15. Finančné operácie príjem:
- navýšenie príjmových finančných operácií z dôvodu ďalšieho čerpania investičného úveru zo
Slovenskej Sporiteľne, na základe úverovej zmluvy č. 269/CC/20 v sume 55 897,86 €
Zmena príjmov

+ 55 897,86 €

16. Finančné operácie výdavky:
Zmena výdavkov

0€

17. Kapitálové výdavky:
- navýšenie kapitálových výdavkov z dôvodu zapojenia čerpania investičného úveru zo
Slovenskej Sporiteľne na investíciu „Nadstavba ZŠ s MŠ s vytvorením nových tried“ sume
55 897,86 €
Zmena kapitálových výdavkov

+ 55 897,86 €

18. Kapitálové príjmy:
Zmena kapitálových príjmov

0€

Poslanci OZ berú na vedomie 5. úpravu rozpočtu obce Konská zo dňa 01.5.2021
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: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu č. 6
Čerpanie finančných prostriedkov z Fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu č.
s. 599/9 a č. s. 600/11 za rok 2021
Starostka obce odovzdala slovo p. Zuzane Kasmanovej, účtovníčke obce, aby
informovala prítomných o čerpaní finančných prostriedkov z Fondu prevádzky, údržby a opráv
bytového domu č. 599/9 a č. s. 600/11 za rok 2021.
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Fond prevádzky, údržby a opráv pre bytové domy s. č. 599/9 a 600/11 sa v obci Konská tvorí
v súlade s § 18 odst. 2 zákona č. 443/2010 Z. z o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní.
Čerpanie finančných prostriedkov z fondu sa v obci Konská riadi zákonom 182/1993 Z. z. v
znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 6). Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú
výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných
zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj
výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu .
V roku 2021 sa čerpali finančné prostriedky z fondu opráv na bytový dom č. 600/11 vo výške
31,35 € v členení na nasledovný materiál:
DFA 2021/153 Kontrola HP, požiarnych vodovodov, tlakovanie hadíc

31,35 €

SPOLU:

31,35 €

V roku 2021 sa čerpali finančné prostriedky z fondu opráv na bytový dom č. 599/9 vo výške
31,35 € v členení na nasledovný materiál:
DFA 2021/153 Kontrola HP, požiarnych vodovodov, tlakovanie hadíc

31,35 €

SPOLU:

31,35 €

Poslanci OZ schvaľujú čerpanie finančných prostriedkov z Fondu prevádzky,
údržby a opráv bytového domu č. s. 599/9 a bytového domu č. s. 600/11.
ZA: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 7
6. úprava rozpočtu Obce Konská zo dňa 7.6.2021
Starostka obce odovzdala slovo p. Zuzane Kasmanovej, účtovníčke obce, aby
informovala prítomných o 6. 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 zo dňa 7.6.2021.
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Dôvodová správa
6. zmena rozpočtu obce Konská k 7.6.2021

19. V príjmovej časti nastalo:
Zmena príjmov
€

0,00

20. Vo výdavkovej časti nastalo navýšenie výdavkov z dôvodu:
-

čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv z dôvodu kontroly hasiacich prístrojov, požiarnych
vodovodov, tlakovanie hadíc v BD s. č. 599 v sume 31,35 € a v BD s. č. 600 v sume 31,35 €,
spolu v sume 62,70 €

Zmena výdavkov

+ 62,70 €

21. Finančné operácie príjem:
-

Navýšenie príjmových finančných operácií z dôvodu zapojenia čerpania Fondu opráv bytových
domov s. č. 599 a s. č. 600 z minulých rokov do príjmov, spolu v sume 62,70 €

Zmena príjmov

+ 62,70 €

22. Finančné operácie výdavky:
Zmena výdavkov

0€

23. Kapitálové výdavky:
Zmena kapitálových výdavkov

0€

24. Kapitálové príjmy:
Zmena kapitálových príjmov

0€

Poslanci OZ berú na vedomie 6. úpravu rozpočtu obce Konská zo dňa 7.6.2021
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: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Juraj Šimkulič
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K bodu 8
Správy z kontrolnej činnosti HK obce Konská
Starostka obce oboznámila poslancov OZ a prítomných občanov so Správami
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2021 v zmysle zákona č. 369/1990
Z. z., ktoré boli zamerané 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. polroka
2021 uznesením OZ č. 223/2020 zo dňa 30.11.2020.
Boli vykonané nasledovné kontroly:
-

Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie platných
predpisov a interných smerníc za rok 2020
Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
ku dňu riadnej účtovnej závierky
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2020
Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly za 2. polrok 2020
V správach neboli uvedené žiadne zistené nedostatky.

Poslanci OZ berú na vedomie Správy z kontrolnej činnosti HK obce za 1. polrok
2021 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
ZA: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 9
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Konská na 2. polrok 2021
Hlavná kontrolórka obce p. Mária Galová v súlade s ustanovením § 18 a 18f ods. 1
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predložila
obecnému zastupiteľstvu obce Konská Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
2. polrok 2021. S jeho obsahom oboznámila prítomných starostka obce.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021
1. Vypracovanie stanoviska k Monitorovacej správe programového rozpočtu obce
k 30.06.2021
2. Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu obce
3. Kontrola zverejňovania zmlúv a faktúr za tovary a služby podľa zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2020
4. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022
5. Vypracovanie odborného stanoviska k Návrhu rozpočtu obce na roky 2022 až 2024
6. V prípade potreby kontrola z vlastného podnetu na základe poznatkov, zistených pri
výkone kontrolnej činnosti
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Poslanci OZ schvaľujú Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Konská na 2. polrok 2021.
ZA: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 10
Schválenie pridelenia nájomných bytov v BD č. s. 599/9 a v BD č. s. 600/11 na Školskej
ulici – opakovaný nájom
V tomto bode starostka obce oznámila prítomným, že dvom nájomcom v BD na
Školskej ulici uplynie v najbližších dňoch nájom bytu. Obec Konská ako prenajímateľ
nájomných bytov im písomne oznámila listom zo dňa 15.07.2020, že majú právo na opakované
uzatvorenie zmluvy o nájme. Jedná sa o Ing. Martinu Kypusovú – nájomcu v BD na Školskej
ulici s. č. 599/9 a p. Janu Sandanusovú – nájomcu v BD na Školskej ulici s. č. 600/11.
Obe nájomníčky predložili žiadosti s potrebnými prílohami na prehodnotenie
v stanovenom termíne do 31.05.2021. Bytová komisia po predložení dokladov posúdila
splnenie bytových, sociálnych a príjmových podmienok žiadateľov.
Na základe predložených dokladov obidvaja žiadatelia/nájomcovia spĺňajú podmienky
na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu. Bytová komisia odporučila OZ schváliť
pridelenie obecného nájomného bytu žiadateľom pre opakovaný nájom na obdobie 3 rokov.
a) Poslanci OZ schvaľujú pridelenie obecného nájomného bytu pre opakovaný
nájom na obdobie 3 rokov od 01.08.2021 do 31.07.2024 žiadateľovi/nájomcovi,
spĺňajúcemu podmienky na pridelenie obecného nájomného bytu v BD s. č. 599/9 na
Školskej ulici – p. Ing. Martina Kypusová.
b) Poslanci OZ schvaľujú pridelenie obecného nájomného bytu pre opakovaný
nájom na obdobie 3 rokov od 01.07.2021 do 30.06.2024 žiadateľovi/nájomcovi,
spĺňajúcemu podmienky na pridelenie obecného nájomného bytu v BD s. č. 3600/11 na
Školskej ulici – p. Jana Sandanusová.
ZA: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková,
Mgr. Monika Malaťáková, Eugen Martinka,
Ing. Tatiana Rosincová, Juraj Vandlík,
Mária Vanáková, Juraj Šimkulič
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K bodu č. 11
Návrh VZN č. 18 Obce Konská – Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku na
území obce Konská
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných s potrebou aktualizácie znenia
VZN č. 18 obce Konská Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce
Konská, ktorý bol vypracovaný na základe novely zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z., s
účinnosťou od 01.01.2020. Novela prináša viacero zmien skôr technického charakteru, ktoré
vyplynuli z doterajšej aplikačnej praxe. Zákon o pohrebníctve totiž od jeho prijatia doteraz
nebol novelizovaný.
Taktiež bolo potrebné zosúladiť obsah znenia VZN s ešte stále platnou Zmluvou
o prevádzkovaní pohrebiska v obci Konská, ktorá bola uzatvorená dňa 01.07.2012 na dobu 10
rokov (od 01.07.2012 do 30.06.2022) medzi obcou Konská – správcom pohrebiska a Domu
smútku a prevádzkovateľom pohrebiska – Jozefom Vysokým, a to na základe odbornej
spôsobilosti vykonávať odborné činnosti pri prevádzkovaní pohrebiska v obci Konská. Vo
VZN boli bližšie identifikované obidva subjekty, správca a prevádzkovateľ pohrebiska
s uvedením kontaktov.
Poslanci OZ schvaľujú VZN č. 18 obce Konská „Prevádzkový poriadok
pohrebiska a Domu smútku na území obce Konská“ s účinnosťou od 01.07.2021.
ZA: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 12
Dodatok č. 3 k VZN obce Konská č. 10 o mieste a čase a zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú
úhradu nákladov v škole a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Konská
Návrh Dodatku č. 3 k VZN obce Konská č. 10 o mieste a čase a zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú
úhradu nákladov v škole a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Konská bol
vypracovaný na základe návrhu vedenia ZŠ s MŠ Konská, ktorým vedenie školy navrhuje
prehodnotiť – zvýšiť výšku príspevkov za MŠ. V dôvodovej správe Mgr Moniky Vysokej –
riaditeľky ZŠ s MŠ Konská zo dňa 17.05.2021 ako hlavné dôvody uvádza:
- Vytvorenie nových priestorov s cieľom zvýšiť kvalitu a kapacitu MŠ, čím sa
automaticky zvýšia poplatky za energie (voda, plyn, elektrická energia...)
- Efektívne zabezpečenie prevádzky MŠ počas letných školských prázdnin (aby si
zamestnanci neprenášali nevyčerpanú dovolenku do ďalších rokov)
- Zabezpečenie dostatočného množstva materiálno-technického zabezpečenia na
prevádzku, bezpečnosť a ochranu zdravia a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho
procesu v MŠ (hračky, výtvarný materiál, didaktický materiál, interaktívne softvéry,
hygienické a dezinfekčné prostriedky, ochranné návleky na obuv...)
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Na udržanie nevyhnutných prevádzkových potrieb, zabezpečenie kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu a pozitívne hodnotenej kvality práce a prostredia materskej školy
navrhujeme úpravu príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov nasledovne:
-

Výška mesačného príspevku - zvýšenie zo súčasných 14,-€ na 16,-€
výška príspevku počas letných školských prázdnin - zvýšenie z 30,-€ na 50,-€

Poslanci po vzájomnej diskusii na túto problematiku uvedené poplatky schválili s tým, že
výška príspevku počas letných školských prázdnin sa bude týkať až roku 2022.
Poslanci OZ schvaľujú Dodatok č. 3 k VZN č. 10 obce Konská o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku a spôsobe
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Konská s účinnosťou od 01.09.2021.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 8

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 13
Schválenie príspevku na školské potreby a školskú tašku na školský rok 2021/2022
Starostka obce informovala prítomných, že obec už niekoľko rokov prispieva prvákom
na školskú tašku a školské potreby. Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa konal
26.4.2021 a zúčastnilo sa ho 18 detí. Všetky deti navštevujú MŠ. K nástupu do 1. ročníka bolo
odporučených 18 detí, 3 deti budú mať odklad a 1 dieťa je zapísané v inej škole. Navrhla aj
tento rok prispieť deťom, ktoré nastúpia v septembri do 1. ročníka našej ZŠ s MŠ Konská
čiastkou vo výške:
-

20,00 € na školskú tašku (kúpu zabezpečujú rodičia)
20,00 € na školské potreby (podklady na objednávku vypracuje riaditeľka ZŠ s MŠ)

Poslanci OZ schvaľujú príspevok na školské potreby v sume 20,-€ a príspevok na
školskú tašku vo výške 20,-€ na školský rok 2021/2022 deťom, ktoré nastúpia v septembri
do 1. ročníka ZŠ s MŠ Konská.
ZA: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková,
Mgr. Monika Malaťáková, Eugen Martinka,
Ing. Tatiana Rosincová, Juraj Vandlík,
Mária Vanáková, Juraj Šimkulič
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K bodu 14
Žiadosti poľovníckych združení
Starostka obce v tomto bode uviedla, že už dlhšiu dobu prebieha spor o poľovnícky
revír v našom k. ú. medzi Poľovníckym spolkom Bystrička Brezie a Poľovníckou spoločnosťou
Brezie Kunerad. Na obec Konská boli doručené žiadosti oboch združení, ktoré už boli
predmetom jednania s poslancami na zasadnutiach OZ.
Dňa 04.06.2021 obec Konská obdržala pozvánku na Zhromaždenie vlastníkov
poľovných pozemkov so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky.
Obec Konská je vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do Poľovného revíru
Brezie Stránske, uznaného Rozhodnutím bývalého Lesného úradu Žilina č. LÚ-694/1994-26/Sk
zo dňa 24. februára 1995, ktoré zvolalo Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov.
Zhromaždenie sa uskutoční dňa 15.júna 2021 na Notárskom úrade JUDr. Petra Šulaia,
sídliacom na adrese M. R. Štefánika 14, 940 02 Nové Zámky. Starosta obce/poslanec OZ by
mal zastupovať obec Konská na Zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v rozsahu jej
práv a povinností vo veciach poľovníctva a hlasovať za najvýhodnejšiu ponuku.
a)Poslanci OZ berú na vedomie informáciu o podaných žiadostiach združení
Poľovnícky spolok Bystrička Brezie a Poľovnícka spoločnosť Brezie Kunerad.
b)Poslanci OZ poverujú starostku obce Konská, aby na základe Rozhodnutia
bývalého Lesného úradu Žilina č. LÚ-694/1994-26/Sk zo dňa 24. februára 1995 (ďalej
v texte len „Poľovný 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 dňa 15. júna 2021 na Notárskom úrade JUDr. Petra Šulaia, so
sídlom M. R. Štefánika 14, 940 02 Nové Zámky.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 8

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 15
Informácie o podaných projektoch a činnosti obecného úradu
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných o podaných projektoch a činnosti
obecného úradu:
-

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Rekonštrukcia chodníka Konská, Hlavná
ulica (69 055,62 eur s DPH) – bolo podaných 16 ponúk
Najnižšia ponuka SaO stavby s.r.o., KNM, cena 56370,56 eur s DPH - Zmluva o dielo
podpísaná, bude sa realizovať.
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Najvyššia ponuka NASULSEN SK, s.r.o. , cena 117990,43 eur s DPH
-

Podlimitná zákazka na : Konská – rozšírenie splaškovej kanalizácie 439 119, 18
eur bez DPH -526 943, 016 s DPH) – bolo podaných 6 ponúk
Najnižšia ponuka SCHOTT, s.r.o., Bardejov – 348 322,32 eur s DPH
Najvyššia ponuka P.S: in, a.s. Žilina – 546 826,37 eur s DPH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Žiadosť o poskytnutie dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných
a stredných školách na MŠ v sume 3000 eur + 500 eur spoluúčasť na digestor do
kuchyne - Žiadosť schválená v sume 3500 eur.
Podaná Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2021 – Nákup kníh pre obecnú
knižnicu – 4 etapa – požadovaná suma 2 500 eur , spoluúčasť 500 eur – v procese
schvaľovania
Podaná Žiadosť o poskytnutie dotácie z dotačného programu Dotácie predsedu
ŽSK – Vytvárajme komunity v našej obci - na dataprojektor, premietacie plátno,
notebooky, stropný držiak na projektory – požadovaná suma 3475 eur, spoluúčasť 1115
eur.
Podaná Žiadosť o poskytnutie dotácie z dotačného programu ŽSK -regionálne
dotácie – Šport nás spája, nie rozdeľuje – nepodporený.
Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2021 – Záleží nám na prostredí,
v ktorom trávia čas naši čitatelia – projekt zrealizovaný, ešte je potrebné urobiť
vyúčtovanie.
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt –
Predškoláci (predprimárne vzdelávanie) - na vybavenie - didaktické pomôcky,
nábytok, koberce,... – schválená v sume 7 170 eur.
Žiadosť o darovanie hnuteľného prebytočného majetku štátu – podaná žiadosť
v roku 2020 na NKÚ SR – darujú nám vozidlo značky Audi A6, typ sedan, rok výroby
2010, počet miest na sedenie – 4, farba čierna metalíza, výkon motora 176 kW, objem
valcov 2967 cm3, prevodovka - 6 stupňový automat, palivo nafta (NM).Stav
tachometra / počet najazdených km je 236 012. Vozidlo je plne pojazdné a spôsobilé na
prevádzku v cestnej premávke, STK + EK je platná 06.05.2022.
Podaná ŽoNFP s kódom NFP310020BCM2: Vodozádržné opatrenia –Výstavba
návsia s bioretenčným systémom na zadržiavanie zrážkovej vody.
Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP309070Y432 v sume 19 500 eur na miestna
komunikácia Ulica 1.mája – prostriedky ešte neposlali.
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na Vyšné
kapustniská – 10 400 eur a Nižné kapustniská – 16 800 eur – (sumy podľa cenovej
ponuky) - dá sa vypracovať.
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov – lokalita „Otočňa“ na hornom konci
obce a miestne komunikácie – osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k
nehnuteľnosti podľa § 63 zák. č. 323/1992 Z. z. vzn. n. p..(otočňa, parcely pod
miestnou komunikáciou a na cintoríne).
Prevod pozemkov vo vlastníctve obce Konská v k. ú. Rajecké Teplice - minulý rok
riešené, ale doteraz sa nič nedoriešilo.
Musilová Vladimíra – podmienky na bývanie s dvoma malými deťmi v rodinnom
dome po starom otcovi nie sú dobré - nedorobená kúpeľňa, nevymenené okná, treba
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-

-

vymaľovať.. V súčasnosti je bez manžela, nakoľko sú v rozvodovom konaní. Poslanci
sa dohodnú na ďalšom postupe a riešení jej problémov.
Mladšíková Miroslava – momentálne nie je voľný žiadny byt, ktorý by rodine
vyhovoval. Voľný jednoizbový byt odmietla.
EuroBauer, s.r.o. Žilina – pokuta za čiernu stavbu vo výške 10 000 eur je uhradená.
Labuda Miloslav – žiadosť o vysporiadanie pozemkov s obcou Konská formou
zámennej zmluvy. Pozemky nie sú vysporiadané s obcou Konská od realizácie
premostenia cez Porubský potok, nakoľko sa časť jeho pozemku zobrala pod prístup k
mostu. O ďalších krokoch bude priebežne informovať na zasadnutiach OZ.
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Konská – podaná žiadosť na prevod časti obecného
pozemku – 21 m2 - pri kostole, ktorý chce využiť na stavbu Pomníka nenarodeným
deťom.

KOMUNIKÁCIE
-

-

-

-

-

-

-

Kardošová Katarína – miestna komunikácia Jarky – žiadosť o riešenie jej úpravy,
nakoľko je v zlom technickom stave.
Ulica na Vyšných Kapustniskách – uskutočnené stretnutia s vlastníkmi nehnuteľností,
je potrebné riešiť aj spôsob vývozu KO.
Ulica na Lúkach - uskutočnené stretnutie s poslancami a občanmi obce Konská.
Komunikujeme so starostom K. Poruby aj projektantom Ing. Rastislavom Kypusom,
ktorý rieši PD za obec Kamenná Poruba. Zatiaľ nie je dohoda s obcou Konská.
Doliny – Radomír Vereš – podaná žiadosť na možnosť výstavby 5 – 6 rodinných
domov na parcele č. 2006/7. V uvedenej lokalite je potrebné najskôr vysporiadať
pozemky na rozšírenie MK Doliny a rozšírenie IS. Obec v súčasnosti v uvedenej
lokalite neplánuje výstavbu ani rekonštrukciu MK.
Žiadosť o rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie na ulici Doliny – p. Múdra
a spol. V súčasnosti sa v uvedenej lokalite neplánuje rozšírenie IS ani prístupová
komunikácia z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
JPÚ - Lokalita – Podstránie – predĺženie inžinierskych sietí. Podľa vyjadrenia SPP,
a. s. rozšírenie plynofikácie v súčasnosti nevykonáva. SEVAK požaduje podpísanie
zmlúv o pripojení nehnuteľnosti na VV a SSE-Distribúcia - žiadosť o určenie bodu
pripojenia a územie rozparcelované na stavebné pozemky, vytýčené prístupové
komunikácie a spracovaný zástavbový plán územia.
Odchyt psov – riešila sa zmluva s odborne spôsobilou osobou. Obec kúpila na tento
účel čítačku. Je možnosť udeľovania pokút za voľný pohyb psov po verejných
priestranstvách.
Urnová stena – je potrebné sa dohodnúť na type urnovej steny tak, aby sa dala postupne
dopĺňať.
ELWIS – moderný systém evidencie odpadov od spoločnosti JRK Slovensko
prostredníctvom merania naplnenosti jednotlivých nádob priradených ku konkrétnym
domácnostiam. Možnosť lepšieho triedenia domácností. Systém umožňuje tiež
zavedenie motivačnej schémy pre najlepšie triediace domácnosti.
Zápis do 1.ročníka sa uskutočnil 26.4.2021 - zúčastnených 18 detí, z toho 3 deti majú
odklad a 1 dieťa zapísané do inej školy. Príspevok 20 eur na tašku a 20 eur na školské
potreby iba pre tie deti, ktoré nastúpia v septembri reálne do 1. ročníka.
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-

Ihrisko pri bývalej MŠ – oceľová konštrukcia je prichystaná, firma Košík Nové Zámky
príde montovať ochranné siete v priebehu tohto týždňa.

Poslanci OZ berú na vedomie informáciu o podaných projektoch a činnosti
obecného úradu.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 8

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu č 16
Záver a rôzne
-

-

-

p. Jankovičová Veronika - Križovatka na ulici 1. mája – bude sa robiť v priebehu
tohto roku.
p. Vladimír Prieložný – zatápanie pozemkov pri firme Stavkrov na Rajeckej ceste.
Zasypaná priekopa pred firmou KL Auto – bude potrebná rekonštrukcia priekopy.
Ing. Komolíková – projekt p. Antona Ďuranu – možnosť realizácie. Uvedenú tému
je potrebné doriešiť s Urbárom Konská - poslať žiadosť o stretnutie. Jedným z bodov
programu na tomto stretnutí by mala byť miestna komunikácia Pažite a cesta okolo Ing.
Jankovičovej (žiadosť o jej úpravu).
Zápach od hospodárskych zvierat u p. Štaffena – dlhodobý problém najmä
blízkych susedov. Uvedenú skutočnosť je potrebné nahlásiť na príslušné inštitúcie
s cieľom zabezpečiť formou kontroly zlepšenie súčasnej situácie. Súčasne vykonať
stavebnú kontrolu, či má v poriadku vybudované príslušenstvo k rodinnému domu.
Na hornom konci obce pri p. Hodásovi – s. č. 259 utrhlo pri vysokej vode časť brehu.
Je potrebné kontaktovať Povodie Váhu p. Gábora a situáciu doriešiť spoločne.

Po vyčerpaní programu sa starostka obce poďakovala prítomným za účasť a pozornosť
a riadne zasadnutie OZ o 20:35 hod. ukončila.

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce
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Overovatelia:
- p. Mgr. Monika Malaťáková

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

- p. Mária Vanáková

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