U z n e s e n i e č. 2/2017
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Konskej
zo dňa 30.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Konskej
1) Schvaľuje:
a) Program zasadnutia OZ.
b) Zapisovateľku a overovateľov:
- zapisovateľka
– p. Renáta Baránková
- overovatelia
– p. Nikoleta Majerčíková, p. Mária Tepličancová
c) 2. zmenu rozpočtu Obce Konská ku dňu 30.03.2017 v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zn.n.p. v rozsahu podľa prílohy tohto uznesenia.
d) Kúpnu zmluvu medzi Obcou Konská - ako predávajúcim a p. Hodásom Ľubomírom, rod.
Hodásom - ako kupujúcim na predmet zmluvy:
CKN parcela č. 329/2, výmera 64 m2, trvalé trávnaté porasty,
CKN parcela č. 329/8, výmera 65 m2, trvalé trávnaté porasty
za kúpnu cenu 5,00 Eur za 1 m2, čo predstavuje spolu čiastku 645,00 Eur.
e) Výkon funkcie starostky Obce Konská v súlade so zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zn.n.p.
f) Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce v súlade
s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p.
- deň konania voľby hlavného kontrolóra na 19. jún 2017
- termín na odovzdanie písomných prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
obce 02. jún 2017 (vrátane)
- pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce 0,08 z plného úväzku, t.j. 3 hod./týždeň
- deň nástupu do práce 01. júl 2017, funkčné obdobie (6 rokov): 01. júl 2017 – 30. jún.
2023.
g) Pridelenie obecných nájomných bytov pre opakovaný nájom nasledovným 17-tim
nájomcom
- na obdobie 3 rokov od 01.04.2017 do 31.03.2020
v BD č. 599/9 na Školskej ulici
 Marunová Eva a manž.
 Belan Ján
 Súkeník Miroslav
 Kozáková Katarína
 Mgr. Jasenovská Mária
 Sedliaková Gabriela
 Ďatková Anna
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v BD č. 600/11 na Školskej ulici
 Škatuliak Miroslav a manž.
 Kováčová Erika a druh
 Horníková Monika a manž.
 Adamička Jozef a družka
 Ing. Masárová Eva
 Mgr. Jamečná Ivana a manž.
 Golier Vladimír
 Winklerová Miroslava a manž.
 Demčišák Pavol a manž.
- na obdobie 6 mesiacov od 01.04.2017 do 30.09.2017
v BD č. 599/9 na Školskej ulici
 Urbanová Miroslava a manž.
h) Pridelenie 1-izbového obecného nájomného bytu č. 2 na prízemí BD č. 600/11 na Školskej
ulici na obdobie 3 rokov od 01.04.2017 do 31.03.2017 nájomcovi spĺňajúcemu podmienky
na pridelenie obecného nájomného bytu Ing. Capkovi Romanovi, trvale bytom Konská
a za náhradníka určuje Hodásovú Danu, trvale bytom Kamenná Poruba.
i) Poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Konská pre rok 2017 žiadateľovi Rímskokatolícka
cirkev, Farnosť Konská vo výške 5.000,00 Eur.
j) Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Konskej na rok 2017.
k) Záverečný účet Obce Konská za rok 2016 a celoročné hospodárenie Obce Konská bez
výhrad.
l) Plán investičných akcií na rok 2017 v rozsahu podľa prílohy tohto uznesenia.
m) Tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia z roku 2016 vo výške
124.326,46 Eur.
n) Použitie rezervného fondu na rok 2017:
„Chodník Konská – Rajecké Teplice pozdĺž cesty I/64 v k.ú. Konská
„Konská – Nižné Kapustniská, Odvodnenie 1. etapa“
„Prestavba a prístavba Domu súp. č. 197 spojená so zmenou
na Hasičskú zbrojnicu a garáž v k.ú. Konská“

35.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €

o) Plat starostke Obce Konská p. Ing. Janke Stupňanovej v súlade s ods. 2 § 4 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v zn.n.p. zvýšený o 20 % mesačne s účinnosťou od 01.01.2017.
p) Plat hlavnej kontrolórke Obce Konská p. Márii Galovej v súlade s ods. 2 § 18c zákona
o obecnom zriadení v zn.n.p. mesačne s účinnosťou od 01.01.2017.
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2) Berie na vedomie:
a) 1. úpravu rozpočtu Obce Konská zo dňa 28.02.2017 vykonanú starostkou obce v zmysle ust.
§ 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. v rozsahu podľa prílohy tohto uznesenia.
b) Správu o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2016 v zmysle ustanovení § 29, § 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v z zn.n.p.
c) Vyzvanie žiadateľov o pridelenie nájomných bytov, aby predložili doklady na prehodnotenie
splnenia podmienok na pridelenie obecného nájomného bytu, z dôvodu preobsadenia
2-izbového bytu č. 4 na 1. poschodí BD č. 599/9 na Školskej ulici od 01.10.2017.
d) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Konská za rok
2016.
e) Správu hlavnej kontrolórky Obce Konská o kontrolnej činnosti za rok 2016.
f) Doplatenie platu za 1. – 2./2017 starostke obce p. Ing. Janke Stupňanovej.
g) Doplatenie platu za 1. – 2./2017 hlavnej kontrolórke obce p. Márii Galovej.
3) Poveruje:
a) Obecný úrad, aby zabezpečil všetky náležitosti týkajúce sa návrhu na vklad na príslušný
Okresný úrad, katastrálny odbor v prospech kupujúceho p. Ľubomíra Hodása, pričom všetky
poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
4) Konštatuje:
a) Starostka obce Konská p. Ing. Janka Stupňanová podala majetkové priznanie za rok 2016
dňa 28.02.2017 (č.j. 435/2017, č. spisu OCUKON – S2017/00302) vrátane ročného
zúčtovania dane za rok 2016 v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 31. marca počas výkonu
verejnej funkcie, majetkové priznanie spĺňa všetky požiadavky zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zn.n.p.

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce
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Príloha k bodu 1. písm. c) a k bodu 2. písm. a) uznesenia č. 2/2017:
1. úprava rozpočtu Obce Konská zo dňa 28.02.2017 vykonaná starostkou obce v zmysle ust. § 14
ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. v rozsahu podľa prílohy tohto uznesenia;
2. zmena rozpočtu Obce Konská ku dňu 30.03.2017 v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v zn.n.p

Rekapitulácia úprav rozpočtu 517682 Konská
v eurách
Názov

Schválený rozpočet
k 1.1. 2017

Upravený rozpočet
(1.)

Upravený rozpočet
(2.)

k 28.02.2017

k 30.03.2017

Bežné príjmy celkom

662 121,00

662 571,42

728 551,84

z toho obec

648 221,00

648 671,42

714 651,84

z toho ZŠ vlastné príjmy

13 900,00

13 900,00

13 900,00

Bežné výdavky celkom

588 883,00

588 883,00

588 883,00

z toho obec

333 154,00

333 154,00

333 154,00

z toho ZŠ celkom

255 729,00

255 729,00

255 729,00

ZŠ OK - z obce

127 947,00

127 947,00

127 947,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

0,00

0,00

113 882,00

113 882,00

113 882,00

73 238,00

73 688,42

139 668,84

ZŠ vrátené vlastné príjmy
ZŠ ušetrené z predch.r.
ZŠ PK - zo ŠR
Saldo bežného rozpočtu

Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom

300,00
56 857,00

56 857,00

56 857,00

-56 857,00

-56 857,00

-56 557,00

Finančné operácie príjmové

26 857,00

26 857,00

152 763,52

Finančné operácie výdavkové

37 500,00

37 500,00

37 500,00

Saldo finančných operácií

-10 643,00

-10 643,00

115 263,52

Celkové príjmy spolu

688 978,00

689 428,42

881 615,36

z toho obec (B+K+FO)

675 078,00

675 528,42

867 715,36

13 900,00

13 900,00

13 900,00

Celkové výdavky spolu

683 240,00

683 240,00

683 240,00

z toho obec (B+K+FO)

427 511,00

427 511,00

427 511,00

z toho ZŠ

255 729,00

255 729,00

255 729,00

5 738,00

6 188,42

198 375,36

16 381,00

16 831,42

83 111,84

Saldo kapitálového rozpočtu

z toho ZŠ

Účtovný prebytok/schodok
Prebytok/schodok hospodárenia
obcí/VÚC po vylúčení FO
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