OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KONSKEJ

ZÁPISNICA

z 27. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Konskej
zo dňa 08.06.2022

Prítomní:

6 poslanci - 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, Juraj Šimkulič

Program:

podľa pozvánky

Zasadnutie viedol:

p. Ing. Janka Stupňanová – starostka obce

Zapisovateľka:

p. Zuzana Kasmanová

Overovatelia:

p. Ondrej Gabčík, Eugen Martinka

Začiatok zasadnutia: 16:00 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 27. zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Konskej, ktoré zvolala a viedla v súlade s príslušnými
ustanoveniami 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. Za zapisovateľku navrhla
p. Zuzanu Kasmanovú – pracovníčku Obecného úradu a za overovateľov navrhla poslancov p.
Ondreja Gabčíka a p. Eugena Martinku.
Následne oboznámila Obecné zastupiteľstvo s návrhom programu 27. zasadnutia OZ
a za program dala hlasovať.
Poslanci OZ schválili program 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Konskej.
PRÍTOMNÍ: 6

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

NEPRÍTOMNÍ: 3

Rudolf Dávidík, Ing. Anna Komolíková, Juraj Šimkulič
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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. Ondreja Gabčíka a p. Eugena Martinku.
PRÍTOMNÍ: 6

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

NEPRÍTOMNÍ: 3

Rudolf Dávidík, Ing. Anna Komolíková, Juraj Šimkulič

K bodu č. 2
Návrh Nájomnej zmluvy na nebytové priestory v kat. úz. Rajec pre účely činnosti SOU
Rajecká dolina
V tomto bode starostka poslancov informovala o nutnosti schváliť nájomnú zmluvu na
nebytové priestory nachádzajúce sa v Rajci. Uvedená nehnuteľnosť je zapísaná na LV č.1562
vo vlastníctve p. Gabriela Špánika. Od 1.júla 2022 bude činnosť nového SOU Rajecká dolina
v polyfunkčnom dome na zabezpečenie výkonu prenesených právomocí a úloh štátnej správy
na obce a na zabezpečenie výkonu niektorých originálnych právomocí a úloh obcí Konská,
Rajecká Lesná, Zbyňov, Šuja a Veľká Čierna. Návrh zmluvy bol predložený poslancom OZ na
preštudovanie. V nebytových priestoroch bude kancelária spoločného stavebného úradu,
kancelária pre mzdovú účtovníčku a pracovníčku pre sociálne služby. Nájomná zmluva sa
uzatvára na dobu určitú od 1.7.2022 do 31.12.2026 mesačne sumou 450 eur/mesačne. Na
prenájom sa budú spolupodieľať aj obce, ktoré sú SOU Rajecká dolina (Rajecká Lesná, Šuja,
Veľká Čierna a Zbyňov)
Poslanci s počtom 6 z 9 (všetkých) poslancov podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov uzatvorenie Nájomnej
zmluvy na Miestnosť (nebytový priestor) č. 7. o výmere 13,56 m2 - 2 nadzemné poschodie
Miestnosť (nebytový priestor) č. 8. o výmere 21,46 m2 - 2 nadzemné poschodie
v polyfunkčnom dome č.s.647 postavenom na CKN parc.č.20/1 v kat. území Rajec , ktorý
je zapísaný na LV č.1562 v prospech Gabriel Špánik v celosti, trvale bytom Bystrická
129/51, 015 01 Rajec v rade 1 ako prenajímateľom a nájomcom v rade 2 Obec Konská
Školská ulica 410/2, 013 13 Konská na dobu určitú od 01.07.2022 do 31.12.2026

PRÍTOMNÍ: 6

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

NEPRÍTOMNÍ: 3

Rudolf Dávidík, Ing. Anna Komolíková, Juraj Šimkulič
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K bodu č.3
Záver a rôzne
V tomto bode starostka informovala prítomných o schválenom projekte a to:
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie projektu ,,Rozšírenie
kapacít MŠ v Obci Konská“ realizovaného v rámci výzvy : IROP-PO2-SC221-2021-67,
celkové oprávnené výdavky projektu: 343 836,33 eur, požadovaná výška NFP 326 644,51 eur,
spoluúčasť 17 191,82 eur- schválený projekt.
Ďalej starostka informovala prítomných :
Zámer prevodu – zámenná zmluva medzi obcou Konská a p. Vierou Majerčíkovou , ktorá
predložila návrh Zmluvy o budúcej zmluve medzi ňou a p. B. Frnkovou. Informovala sa, že je
potrebné overiť podpisy na zmluve a kópiu predložiť na OcÚ, aby sa mohol pripraviť právnik
návrh zmluvy.
Žiadosť o poskytnutie dotácie z dotačného programu Dotácie predsedu – podaný projekt
s názvom ,,Podporujme cyklo v každom smere“. Požadovaná suma 5 940 € od ŽSK,
1 300 € spoluúčasť. Žiada sa nabíjacia stanica, elektrokolobežky a elektrobicykle v rámci
projektu.
Urnová stena – do13.6.2022 sa predkladajú ponuky na zhotoviteľa urnovej steny.
Na záver starostka konštatovala, že bod „Rôzne“ bol týmto vyčerpaný.

Po vyčerpaní programu sa starostka obce Ing. Janka Stupňanová poďakovala prítomným
za účasť a pozornosť a riadne zasadnutie OZ ukončila, čas: 16:40 hod.

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Overovatelia:
- p. Ondrej Gabčík

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

- p. Eugen Martinka

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