OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KONSKEJ

ZÁPISNICA

z 28. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Konskej
zo dňa 11.07.2022

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. Juraj Šimkulič

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 28. 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.
Starostka obce navrhla za zapisovateľku: p. Blaženu Karnausovú – pracovníčku
Obecného úradu a za overovateľov navrhla: p. Máriu Vanákovú a p. Juraja Šimkuliča –
poslancov obecného zastupiteľstva.
a) Poslanci OZ schvaľujú program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Konskej.
b) Poslanci OZ za zapisovateľku zápisnice schvaľujú pracovníčku Obecného
úradu p. Blaženu Karnausovú a za overovateľov zápisnice poslancov
Obecného zastupiteľstva v Konskej p. Máriu Vanákovú a p. Juraja
Šimkuliča.
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 16.05.2022
a zo dňa 08.06.2022
V tomto bode starostka obce informovala poslancov a prítomných občanov o plnení
úloh, ktoré vyplynuli z p uznesenia OZ zo dňa 16.05.2022 a zo dňa 08.06.2022. Uznesenia sú
splnené.
Poslanci OZ berú na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
zo zasadnutia OZ zo dňa 16.05.2022 a zo dňa 08.06.2022.
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
Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022
Starostka obce informovala poslancov o blížiacich sa voľbách do orgánov samosprávy
obcí v roku 2022, ktoré sa uskutočnia dňa 29.10.2022. V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určí a zverejní volebné obvody, počet poslancov
OZ a rozsah výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022-2026 do 20. júla 2022.
Poslanci OZ určujú:
a) Utvorenie jedného volebného obvodu v obci Konská pre voľby poslancov do
obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce v súlade s § 166 zákona č.
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zn. n. p. a v súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady
SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do
orgánov samosprávnych krajov č. 209/2022 Z. z.
b) Počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Konská v počte 9 na celé
volebné obdobie 2022-2026 v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej
rady SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do
orgánov samosprávnych krajov č. 209/2022 Z. z.
c) Rozsah výkonu funkcie starostu obce Konská na celé funkčné obdobie 20222026 v plnom rozsahu, t. j. úväzok 1,00 v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p.

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 č. 4
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Konská
V zmysle plánu kontrolných činností hlavného kontrolóra obce Konská na I. polrok
2022 bola vykonaná Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie
platných predpisov a interných smerníc za rok 2021.
Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.
Poslanci OZ berú na vedomie správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Konská.
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. 5
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Konská na 2. polrok 2022
V súlade s ustanovením § 18d a 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vypracovala hlavná kontrolórka
obce Konská plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2022 s ktorým oboznámila poslancov
a prítomných starostka obce:
1. Vypracovanie stanoviska k Monitorovacej správe programového rozpočtu obce
k 30.06.2022
2. Kontrola plnenia uznesení OZ za rok 2021
3. Kontrola vybavovania sťažnosti za rok 2021
4. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023
5. Vypracovanie odborného stanoviska k Návrhu rozpočtu obce na roky 2023 až
2025
6. V prípade potreby, kontrola z vlastného podnetu na základe poznatkov, zistených
pri výkone kontrolnej činnosti
Poslanci OZ schvaľujú plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Konská na 2.
polrok 2022.
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 č. 6
Návrh VZN č. 26 obce Konská o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Konská na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
Od školského roku 2021/2022, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., – školský zákon,
začali povinne chodiť do materskej školy všetky deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku
k 31.08.2021, tzv. predškoláci a prijímajú sa prednostne.
V zmysle legislatívnej zmeny školského zákona je v § 59a povinnosť zriaďovateľa
zabezpečiť spádovú materskú školu, v ktorej má garantované miesto každé dieťa –
predškolák, majúce trvalý pobyt v obci. Aj obce, ktoré zriaďujú len 1 materskú školu, majú
povinnosť prijať toto VZN, v ktorom určia spádovú materskú školu, v ktorej plnia
predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.
Z toho dôvodu sa vypracovalo VZN obce Konská č. 26 o určení spádovej materskej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Konská na plnenie povinného predprimárneho
vzdelávania.
Poslanci OZ schvaľujú VZN obce Konská č. 26 o určení spádovej materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Konská na plnenie povinného predprimárneho
vzdelávania s účinnosťou od 01.08.2022.
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. 7
Návrh uzatvárať Dohody o prenechaní nebytových priestorov do krátkodobého
prenájmu písomnou formou
Obec Konská prenajíma nebytové priestory na krátkodobý prenájom spolu
s vybavením v týchto priestoroch (kultúrny dom, kuchyňa) na oslavy, svadby a pod.. Aby sa
pri tomto prenajímaní predchádzalo nedorozumeniam, aby sa stanovili presné pravidlá
a zodpovednosť osôb za nedodržanie termínov (odovzdanie po akciách, upratovanie,
vynášanie riadu...), za vzniknuté škody na majetku obce a tiež za porušovanie platnej
legislatívy (napr. používanie pyrotechniky), navrhuje sa pristúpiť k písomnej forme dohody.
Z toho dôvodu sa predkladá návrh Dohody o prenechaní nebytových priestorov do
krátkodobého prenájmu.
Poslanci OZ schvaľujú uzatvárať Dohody o prenechaní nebytových priestorov do
krátkodobého prenájmu písomnou formou.
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 č. 8
Návrh na schválenie zámeru obce uzatvoriť kúpnu zmluvu na pozemok, nachádzajúci
sa v majetku obce Konská z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Súkeník Roman,
Hlavná ulica 272/181A, 013 13 Konská
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťou p. Romana
Súkeníka o odkúpenie časti obecného pozemku č. 2259/7 – ostatné plochy o výmere 103 m2,
zapísaného na LV č. 817 na obec Konská v 1/1-ine. Poslanci boli oboznámení so žiadosťou na
riadnom zasadnutí OZ dňa 27.09.2021. Pán Súkeník Roman bol informovaný o podmienkach
predaja pozemku s tým, aby si dal vypracovať geometrický plán, z ktorého bude zrejmé,
koľko m2 by bolo predmetom kúpnej zmluvy. Cena za m2 sa stanovila na 15,-€.
Na základe GP č. 47161451-131/2021, úradne overeného dňa 02.02.2022 pod č. G12688/2022, vznikla KNC parcela č. 2072/28, výmera 2 m2, zastavaná plocha a nádvorie
a KNC parcela č. 2072/29,– výmera 8 m2, zastavaná plocha a nádvorie. Celková kúpna cena
je vo výške 150,-€, t. j. 15,-€/m2.
Dôvodom na odkúpenie je skutočnosť, že tieto parcely dlhodobo užíva p. Roman
Súkeník ako súčasť oploteného dvora k pozemku reg. „C“ č. 824/1, pričom obec Konská
nemá krátkodobý ani dlhodobý zámer pre využitie predmetného pozemku. Vzhľadom
k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad,
že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.
Po zohľadnení uvedených skutočností bol vypracovaný návrh na zverejnenie zámeru
obce Konská uzatvoriť kúpnu zmluvu na pozemok, nachádzajúci sa v majetku obce, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Obecný úrad zabezpečí zverejnenie zámeru a všetky potrebné
právne a ekonomické náležitosti, súvisiace s vypracovaním kúpnej zmluvy medzi obcou
Konská a Roman Súkeník, Hlavná ulica 272/181A, 013 13 Konská.
a) Poslanci OZ schvaľujú počtom 8 z 9 (všetkých) poslancov v zmysle § 9a, ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych
predpisov zámer uzatvoriť kúpnu zmluvu na pozemky, nachádzajúce sa
v majetku obce v zmysle § 588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky
zákonník) v znení neskorších právnych predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, na ktorý je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, a to:
Uzatvoriť kúpnu zmluvu na pozemok KNC parcela č. 2072/28, výmera 2 m2,
zastavaná plocha a nádvorie a na pozemok KNC parcela č. 2072/29, výmera 8
m2, zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Novovytvorené pozemky“),
vytvorené geometrickým plánom č. 47161451-131/2021, úradne overeného dňa
02.02.2022 pod č. G1-2688/2022 z pôvodného pozemku KNE parcela č.2259/7,
výmera 103 m2, ostatná plocha kupujúcemu: a to za kúpnu cenu 15,-€/1 m2
výmery Novovytvoreného pozemku, t. j. 150,-€.
Odôvodnenie:
Dôvodom kúpy je majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych práv z dôvodu
záujmu
Roman Súkeník, Hlavná ulica 272/181A, 013 13 Konská, ktorý
predmetný pozemok užíva ako súčasť oploteného dvora k jeho pozemku. Obec
nemá s novovytvoreným pozemkom krátkodobý, ako ani dlhodobý zámer.
b) Poslanci OZ poverujú obecný úrad, aby zabezpečil zverejnenie zámeru a všetky
potrebné právne a ekonomické náležitosti, súvisiace s vypracovaním kúpnej
zmluvy medzi obcou Konská a Roman Súkeník, Hlavná ulica 272/181A, 013 13
Konská.
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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. 9
Návrh na schválenie zámeru obce uzatvoriť Zmluvu o nájme nebytových priestorov,
nachádzajúcich sa v majetku obce Konská, z dôvodu hodného osobitného zreteľa Safety Group SK, s.r.o., Nová ulica 427/132, 013 13 Konská
Starostka obce oboznámila poslancov OZ so žiadosťou p. Ing. Filipa Martinku, ako
konateľa spoločnosti s r. o. Safety Group, Nová ulica 427/132, 013 13 Konská, ktorý má
záujem uzatvoriť zmluvu o prenájme nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove
obecného úradu – kultúrny dom s. č. 410 na KNC parcele č. 1 a na KNC parcele č. 2/2,
zapísanej na LV č. 817 pre obec Konská v celosti.
Prenájom priestorov – zasadačky žiadateľ potrebuje pre získanie oprávnenia na
výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od národného
inšpektorátu práce.
Prenájom priestorov žiadnym spôsobom neovplyvní prenájom priestorov – obecný
úrad, kultúrny dom s. č. 410 aj na iné účely ako sú svadby, oslavy, kultúrne a športové
aktivity a pod.
Obecný úrad zabezpečí zverejnenie zámeru a všetky potrebné právne a ekonomické
náležitosti, súvisiace so zmluvou o prenájme nebytových priestorov podľa zákona č. 116/1990
Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
a)

Poslanci OZ schvaľujú počtom 8 z 9 (všetkých) poslancov v zmysle § 9a, odsek 8
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych
predpisov zámer uzatvoriť
Zmluvu o nájme nebytových priestorov,
nachádzajúcich sa v majetku obce Konská z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
na ktorý je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, a to:
Uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov so Safety Group SK, s.r.o.,
Nová ulica 427/132, 013 13 Konská, na nebytové priestory nachádzajúce sa
v budove obecný úrad, kultúrny dom s. č. 410, na KNC parcele č. 1 a na KNC
parcele č. 2/2, zapísanej na LV č. 817 pre obec Konská v celosti.

b)

Poslanci OZ poverujú obecný úrad, aby zabezpečil zverejnenie zámeru a všetky
potrebné právne a ekonomické náležitosti, súvisiace so zmluvou o nájme
nebytových priestorov.

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 č. 10
Návrh na schválenie zámeru obce uzatvoriť Zmluvu o nájme nebytových priestorov,
nachádzajúcich sa v majetku obce Konská, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing.
Filip Martinka bezpečnostný manažment, Nová ulica 427/132, 013 13 Konská
Starostka obce oboznámila poslancov OZ so žiadosťou p. Ing. Filipa Martinku
Bezpečnostný manažment, Nová ulica 427/132, 013 13 Konská, ktorý má záujem uzatvoriť
zmluvu o prenájme nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove obecného úradu –
kultúrny dom s. č. 410 na KNC parcele č. 1 a na KNC parcele č. 2/2, zapísanej na LV č. 817
pre obec Konská v celosti.
Prenájom priestorov – zasadačky žiadateľ potrebuje pre získanie oprávnenia na
výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od národného
inšpektorátu práce.
Prenájom priestorov žiadnym spôsobom neovplyvní prenájom priestorov – obecný úrad,
kultúrny dom s. č. 410 aj na iné účely ako sú svadby, oslavy, kultúrne a športové aktivity
a pod.
Obecný úrad zabezpečí zverejnenie zámeru a všetky potrebné právne a ekonomické
náležitosti, súvisiace so zmluvou o prenájme nebytových priestorov podľa zákona č. 116/1990
Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
a)

Poslanci OZ schvaľujú počtom 8 z 9 (všetkých) poslancov v zmysle § 9a, odsek 8
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych
predpisov zámer uzatvoriť
Zmluvu o nájme nebytových priestorov,
nachádzajúcich sa v majetku obce Konská z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
na ktorý je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, a to:
Uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov s Ing. Filip Martinka,
Bezpečnostný manažment, Nová ulica 427/132, 013 13 Konská, na nebytové
priestory nachádzajúce sa v budove obecný úrad, kultúrny dom s. č. 410, na KNC
parcele č. 1 a na KNC parcele č. 2/2, zapísanej na LV č. 817 pre obec Konská
v celosti

b)

Poslanci OZ poverujú obecný úrad, aby zabezpečil zverejnenie zámeru a všetky
potrebné právne a ekonomické náležitosti, súvisiace so zmluvou o nájme
nebytových priestorov.

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. 11
Žiadosť o prenajatie ihriska za účelom akcie – festivalu
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Dňa 24.06.2022 požiadal emailom p. Martin Babčan o povolenie prenajatia
futbalového ihriska na Zábystričí za účelom usporiadania akcie – festivalu dňa 5. augusta
2022 v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. Akcia bola odsúhlasená ešte v roku 2021, z dôvodu
pandémie sa však neuskutočnila. Návrh sumy za prenájom je vo výške 750,-€ + zábezpeka
500,-€. Podľa nájomnej zmluvy uzatvorenej s Urbárom časť sumy Obec Konská uhradí.
a)

Poslanci OZ berú na vedomie žiadosť o prenajatie futbalového ihriska za
účelom akcie – festivalu dňa 05.08.2022.

b)

Poslanci OZ schvaľujú zmluvu o prenechaní nehnuteľností do užívania tretích
osôb.
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. 12
Informácia o podaných projektoch a činnosti obecného úradu
-

-

-

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Rozšírenie
kapacít MŠ v obci Konská“ realizovaného v rámci výzvy: IROP-PO2-SC221-202167, celkové oprávnené výdavky projektu: 343 836,33 €, požadovaná výška NFP 326
644,51 €, spoluúčasť 17 191,82 € - schválená žiadosť, zmluva na podpise, kontrola, je
potrebné doriešiť bezbariérový vstup na poschodie.
Komunikácia Vyšné kapustniská – vyhotovuje sa PD na stavebné povolenie
Komunikácia Nižné kapustniská – vyhotovuje sa PD na stavebné povolenie, rieši sa
aj Poľná ulica – žľab a napojenie
Komunikácia Jarky – rieši sa spolu s ulicou Poľná – vyhlási sa VO na obidve MK
Komunikácia Lúky – uskutočnené stretnutie – rieši sa financovanie na strane Obce
Kamenná Poruba s vlastníkmi nehnuteľností – alternatíva – urobiť iba na strane k. ú.
Konská
Rybnícky potok – vyčistený pracovníkmi Povodia Váhu, bude sa realizovať úprava
verejného priestranstva
Lávka s prestrešením v oddychovej zóne Konská – urguje sa na PPA ohľadom
povolenia na vyhlásenie nového verejného obstarávania
Rekonštrukcia oplotenia na cintoríne, Dom smútku – rieši sa zhotoviteľ
Urnová stena – realizácia by sa mala začať v priebehu mesiaca august 2022 víťaznou
firmou VEKAM s.r.o., Žilina-Trnové
Kompostáreň Prameň Kamenná Poruba – rokovanie dňa 13.07.2022 v Bratislava –
SAŽP – o spôsobe navýšenia a úhrady neoprávnených výdavkov
Verejné priestranstvá – návrh rokovať s vlastníkmi nehnuteľností o možnosti
odkúpenia, prenájmu, úpravy, financovania ...Dušan Masár – uskutočnené stretnutie –
podmienka prístupu je zmena účelu využívania hospodárskej stavby. Podaná žiadosť
bez príloh
Konská - ulica Hlavná Chodník pozdĺž cesty III/2108 (Štaffenová) – vypracúva sa
GP, následne je potrebné riešiť majetkovoprávne vysporiadanie s Povodím Váhu
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-

Multifunkčné verejné centrum – spevnené plochy – v priebehu týždňa by mali byť
práce ukončené
OOCR Rajecká dolina – medzi jej členov sme vstúpili už druhý krát v rok 2019,
platí sa poplatok 0,50€/osoba, pre obec nevýhodné a nerentabilné – návrh na
vystúpenie – neuhradí sa poplatok za rok 2022
Oznámenie o plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ Konská –
v školskom roku 2022/23 bude plniť predprimárne vzdelávanie 20 detí. Do 1. ročníka
v školskom roku 2022/23 nastúpi 20 detí
Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK – Nie je nám to jedno, v akom
prostredí trávia čas naše deti – podporený projekt v sume 1 100 eur
Fond na podporu umenia – Nákup kníh pre obecnú knižnicu – V. etapa –
podporený projekt v sume 1 300 eur, podpísaná zmluva.
PEAR pubs, s.r.o. – žiadosť o jednorazové predĺženie prevádzkovej doby dňa
23.07.2022 do 04:00 hod.– Konšťanská vareška – súhlas na predĺženie do 24:00
hod, návrh uskutočniť akciu na Zábystričí
Informácia o aktuálnej situácii v DPO SR a žiadosť o poskytnutie pomoci DPO
SR
Okresný súd v Žiline – žiadosť o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného
súdu Žilina –
SPF – žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie MK Ulica 1. mája – vyjadrenie
– možnosť odkúpenia pozemkov- doplnenie dokladov
Zmena hraníc k. ú. obce Konská – vyjadrenie z Okresného úradu, katastrálny
odbor, Žilina – p. starostka prepošle poslancom do emailu, dohodne sa na ďalšom
stretnutí o postupe riešenia zmeny hraníc
SKV Žilina – Konská – rekonštrukcia vodovodu – realizácia projektu nie je
zaradená do návrhu investičného plánu z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov. Porúch na vodovodnom potrubí nie je za posledných 5 rokov toľko,
aby sa akcia zaradila do vyššieho stupňa naliehavosti.
Privítanie detí do života – deti narodené od 23.05.2021 – bude predmetom
rokovania najbližšieho zasadnutia OZ
Posedenie s dôchodcami – bude predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia OZ

Poslanci OZ berú na vedomie informáciu o podaných projektoch a činnosti obecného
úradu.
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. 13
Záver a rôzne

Strana 10 z 11

-

Vstup na MK Doliny z Rajeckej cesty bude upravený v priebehu tohto týždňa

Po vyčerpaní programu sa starostka obce Ing. Janka Stupňanová poďakovala
prítomným za účasť a pozornosť a riadne zasadnutie OZ o 19:50 hod. ukončila.

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Overovatelia:
- p. Mária Vanáková

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

- p. Juraj Šimkulič

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