Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Konskej,
ktoré sa konalo dňa 19.06.2017

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny
Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta, Ing. Mičuch Peter,
Ing. Rosincová Tatiana, Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj,
Tepličancová Mária

PRÍTOMNÍ: 9
NEPRÍTOMNÍ: 0
Program:

podľa pozvánky

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

p. Baránková Renáta

Overovatelia:

p. Ing. Mičuch Peter, p. Stranianek Viliam

K bodu č. 1
Zahájenie a kontrola uznesenia
Starostka obce p. Ing. Janka Stupňanová privítala všetkých prítomných
a konštatovala, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko sú prítomní
všetci poslanci OZ v celkovom počte 9.
V ďalšej časti tohto bodu informovala o plnení úloh, ktoré
z predchádzajúcich uznesení OZ. Uznesenia sú splnené alebo sa plnia priebežne.

vyplynuli

Zároveň oboznámila prítomných s programom rokovania.
Poslanci OZ navrhnutý program zasadnutia schválili.
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj,
Tepličancová Mária
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K bodu č. 2
Voľba zapisovateľky a overovateľov
Starostka obce určila za zapisovateľku:
p. Baránkovú Renátu – pracovníčku Obecného úradu.
Za overovateľov určila:
p. Ing. Mičucha Petra, p. Stranianka Viliama – poslancov OZ.
Poslanci OZ p. Baránkovú Renátu určenú za zapisovateľku zápisnice
a p. Ing. Mičucha Petra a p. Stranianka Viliama za overovateľov zápisnice schválili.
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj,
Tepličancová Mária

K bodu č. 3
Návrh VZN - dodatok č. 4 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 zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Konská
K návrhu VZN (dodatku k VZN) o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na
činnosť školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Konská predložila dôvodovú
správu riaditeľka ZŠ s MŠ Konská Mgr. Monika Vysoká, s jej obsahom prítomných
oboznámila starostka obce.
Činnosť ŠKD patrí medzi tzv. originálne kompetencie obce, čo znamená, že štát
neposkytuje špecifické finančné dotácie na zabezpečenie chodu ŠKD. V rámci podielových
daní musí kryť financovanie tohto zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti každá
obec v plnom rozsahu sama (osobné náklady, prevádzkové náklady, potreby pre výchovný
proces).
V súlade so školským zákonom, ktorý umožňuje zriaďovateľovi určiť výšku príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s činnosťou ŠKD, riaditeľka ZŠ s MŠ navrhla
zriaďovateľovi navrhnúť výšku príspevku od 01.09.2017 takto: poplatky v ŠKD z doterajších
6,00 eur na 7,00 € mesačne na jedného žiaka.
Pre školský rok 2017/18 je záujme vedenia školy zachovať ponuku 2 oddelení, resp.
tried ŠKD pre všetky deti, ktorých rodičia majú o službu ŠKD záujem a tým neobmedzovať
počet prijímaných žiakov do ŠKD. Nepredpokladá sa, že po zvýšenom poplatku poklesne
počet žiakov v ŠKD.
V súčasnosti je v ŠKD prihlásených 32 žiakov, ktorí sú zaradení do 2 tried, čo
predstavuje 55 % zo všetkých žiakov ZŠ. V školskom roku 2017/18 sa predpokladá počet
žiakov v ŠKD 40, čo bude predstavovať 58 % zo všetkých žiakov ZŠ. ŠKD ponúka svoju
službu poobede od skončenia vyučovania do 16,00 hod. Uvedená výška poplatku za mesiac
predstavuje priemerný denný poplatok 0,35 € na deň (priemerná starostlivosť je 4,5 hodiny
denne), čo predstavuje príspevok rodiča na 1 hodinu v ŠKD 0,08 €.
Dôvodom predloženého návrhu na úpravu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Konská je nedostatočný objem finančných
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prostriedkov, ktorý nepostačuje na pokrytie potrieb pre výchovný proces. Vzhľadom
na uvedené skutočnosti a predovšetkým s cieľom zabezpečiť ďalšie zvyšovanie kvality
činnosti ŠKD z hľadiska prevádzky, bezpečnosti a ochrany zdravia a primeraného komfortu,
považuje vedenie školy predložený návrh na úpravu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
za pobyt v ŠKD za opodstatnený.
Poslanci OZ dodatok č. 4 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 zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Konská s účinnosťou od 01.09.2017 schválili.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 9

ZDRŽAL SA: 0

Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj,
Tepličancová Mária

K bodu č. 4
Zmena rozpočtu č. 4/2017
Starostka odovzdala slovo p. Ing. Anne Chupáňovej, aby oboznámila prítomných
s návrhom 4. zmeny rozpočtu Obce Konská 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. ku dňu 19.06.2017 v rozsahu podľa prílohy tejto zápisnice:
4. zmena rozpočtu Obce Konská
1. V príjmovej časti: v príjmovej časti nenastali žiadne zmeny, len medzipoložková úprava na
niektorých rozpočtových položkách z dôvodu zvýšeného príjmu za správne poplatky za
vydanie rybárskeho lístka, za ohlásenie drobnej stavby a predĺženie platnosti SP.
Príjmová časť sa zvýšila o navýšenie dotácie na životné prostredia o 1,48 €.
Zmena príjmov
1,48 €
2. Vo výdavkovej časti: nastali len medzipoložkové zmeny z dôvodu rozúčtovania dotácie na
register obyvateľstva (REGOB), register adries a dotácie na životné prostredie, z dôvodu
vzniku rozpočtovej položky ekonomickej klasifikácie pre verejné obstarávanie a to pol.
637002 a položky pre poplatok za šírenie hudby SOZA - položka 637012, z dôvodu čerpania
FO.
Zmena výdavkov
0
3. Finančné operácie príjem: nastala zmena pri opätovnom zapojení finančnej zábezpeky od
spoločnosti E.C.A, s.r.o. z dôvodu jej vrátenia vo výške 5.000,00 € a zapojenie čerpania FO
z predchádzajúcich rokov v sume 556,92 € za revízie hasiacich prístrojov a údržbu a servis
plastových okenných rámov v BD č.s. 599/9 a 600/11.
Zmena príjmov
5.556,92 €
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4. Finančné operácie výdavok: výdavok finančných operácii sa zvýšil z dôvodu vrátenia
finančných zábezpek nasledovným firmám:
E.C.A, s.r.o.
5.000,00 €
Megawaste, s.r.o.
3.000,00 €
T+T, a.s.
3.000,00 €
Zmena výdavkov
11.000,00 €
5. Kapitálové výdavky:
Zmena kapitálových výdavkov

0

6. Kapitálové príjmy: kapitálové príjmy sa zvýšili o sumu za predaj pozemku na základe KPZ
– p. Ľubomír Hodas o čiastku 645,00 €.
Zmena kapitálových príjmov
645,00 €

Rekapitulácia úprav rozpočtu 517682 Konská
v eurách

Názov

Schválený
rozpočet
k 1.1. 2017

Upravený
rozpočet
(1.)

Upravený
rozpočet
(2.)

Upravený
rozpočet
(3.)

Upravený
rozpočet
(4.)

Bežné príjmy celkom

662 121,00

k 28.02.2017
662 571,42

k 30.03.2017
728 551,84

k 15.5.2017
728 551,84

k 19.6.2017
728 553,32

z toho obec

648 221,00

648 671,42

714 651,84

714 651,84

714 653,32

z toho ZŠ vlastné príjmy

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

Bežné výdavky celkom

588 883,00

588 883,00

588 883,00

588 883,00

588 883,00

z toho obec

333 154,00

333 154,00

333 154,00

333 154,00

333 154,00

z toho ZŠ celkom

255 729,00

255 729,00

255 729,00

255 729,00

255 729,00

ZŠ OK - z obce

127 947,00

127 947,00

127 947,00

127 947,00

127 947,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 882,00

113 882,00

113 882,00

113 882,00

113 882,00

73 238,00

73 688,42

139 668,84

139 668,84

139 670,32

300,00

300,00

945,00

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

Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Saldo kapitálového rozpočtu

Finančné operácie príjmové

56 857,00

56 857,00

56 857,00

56 857,00

56 857,00

-56 857,00

-56 857,00

-56 557,00

-56 557,00

-55 912,00

26 857,00

26 857,00

152 763,52

160 763,52

166 320,44
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Finančné operácie výdavkové

37 500,00

37 500,00

37 500,00

37 500,00

48 500,00

Saldo finančných operácií

-10 643,00

-10 643,00

115 263,52

123 263,52

117 820,44

Celkové príjmy spolu

688 978,00

689 428,42

881 615,36

889 615,36

895 818,76

z toho obec (B+K+FO)

675 078,00

675 528,42

867 715,36

875 715,36

881 918,76

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

Celkové výdavky spolu

683 240,00

683 240,00

683 240,00

683 240,00

694 240,00

z toho obec (B+K+FO)

427 511,00

427 511,00

427 511,00

427 511,00

438 511,00

z toho ZŠ

255 729,00

255 729,00

255 729,00

255 729,00

255 729,00

5 738,00

6 188,42

198 375,36

206 375,36

201 578,76

16 381,00

16 831,42

83 111,84

83 111,84

83 758,32

z toho ZŠ

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

Poslanci OZ 4. zmenu rozpočtu Obce Konská ku dňu 19.06.2017 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. schválili.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 9

ZDRŽAL SA: 0

Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj,
Tepličancová Mária

K bodu č. 5
Schválenie členských príspevkov na rok 2017
Podľa § 20b zákona č. 369/19990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p. obce môžu
zriaďovať združenia obcí, teda následne sú členmi združení. Združenie obcí je PO.
Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné
prostredie, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch; svojou
činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh
vyššieho územného celku.
Obec Konská je členom niekoľkých združení, do ktorých každoročne prispieva,
uviedla starostka obce.
Členské príspevky Obce Konská na rok 2017 sú nasledovné:
ZMO Rajecká dolina
100,00 €
ZMOS
249,81 € + 1514,00 € (mimor. za využív. IS DCOM)
RVC Martin
168,46 €
Poslanci OZ členské príspevky Obce Konská na rok 2017 schválili.
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ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj,
Tepličancová Mária

K bodu č. 6
Schválenie použitia Rezervného fondu Obce Konská
Starostka odovzdala slovo p. Ing. Anne Chupáňovej, aby oboznámila prítomných
s použitím Rezervného fondu Obce Konská v roku 2017.
Uskutočnené kapitálové výdavky:
Prestavba a prístavba Domu č. 197 spojená so zmenou na Hasičskú zbrojnicu a garáž
KV
Posudok k PD EIC Engineering, fa 2017/009
132,00 €
Nadstavba ZŠ s MŠ s vytvorením nových tried Konská súp. č. 399
Posudok k sieti SPP FA 2017/006
Posudok k PD EIC Engineering, fa 2017/010
Vyjadrenie k sieti Telekom, fa 2017/006

KV
120,00 €
132,00 €
13,90 €

Stavebné úpravy bývalej MŠ
Zemnenie elektroinštalácie MRtech Bielik, fa 2017/016
El. inštalačné práce MRtech Bielik, fa 2017/037

KV
175,81 €
641,41 €

Dažďová kanalizácia Nižné Kapustniská II. Etapa
Geolog. prieskum a vrty PROGEO s.r.o., fa 2017/82

KV
2 393,40 €

Šatne (TJ) na futbalovom ihrisku, Konská
Projektová štúdia Ing. Peter Majčin, fa 2017/091

KV
680,00 €

Chodník Konská - Rajecké Teplice pozdĺž cesty I/64 v k.ú. Konská
Kopírovacie služby k projektu
Celková suma použitia RF ku dňu 19.06.2017

KV
26,80 €
4.315,32 €

Poslanci OZ použitie Rezervného fondu Obce Konská v roku 2017 na kapitálové
výdavky schválili.
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj,
Tepličancová Mária
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K bodu č. 7
Čerpanie finančných prostriedkov z Fondu prevádzky, údržby a opráv bytových domov
Fond prevádzky, údržby a opráv (ďalej len fond opráv) sa používa na zabezpečenie
údržby bytových domov, nájomných bytov a nebytových priestorov, uviedla starostka obce.
Účelom fondu opráv je vytvárať finančné podmienky pre včasnosť a plánovanie
údržby a uplatňovať tak zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľností.
Fond opráv sa tvorí z prostriedkov získaných v rámci úhrad za užívanie bytov od
nájomcov bytov.
Výška tvorby sa stanovuje tak, aby fond opráv v plnom rozsahu postačoval na
zabezpečenie postupnej údržby nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej sa financovanie týka.
K tvorbe fondu starostka uviedla, že je nutné prehodnotenie/prepočítanie výšky tvorby FO,
nakoľko bytové domy po 6 rokoch užívania vyžadujú údržbu širšieho rozsahu, aby sa
predchádzalo vzniku havarijných situácií, resp. aby finančné prostriedky fondu v budúcnosti
postačovali na odstránenie vzniknutých havárií.
Fond opráv každého bytového domu sa samostatne eviduje.
Fond opráv možno použiť na údržbu nájomných bytov, nebytových priestorov ako aj
na ich reprodukciu a veci alebo činnosti napomáhajúce, resp. úzko spojené s touto údržbou.
Čerpanie je možné použiť aj na vylepšenie technického a estetického stavu objektov
a blízkeho okolia ohraničeného hranicou zastavaného pozemku, príp. bližším okrajom
najbližšieho verejného chodníka, resp. komunikácie.
Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním, ako to špecifikuje Príloha nariadenia
vlády SR č. 87/1995 Z.z., si hradí nájomca z vlastných zdrojov.
Následne starostka odovzdala slovo účtovníčke p. Ing. Anne Chupáňovej, aby
poinformovala o tvorbe a čerpaní FO:
Začiatočný stav k 1.1.2011
Tvorba Fondu opráv 2011:
Tvorba Fondu opráv 2012:
Tvorba Fondu opráv 2013:
Tvorba Fondu opráv 2014:
Tvorba Fondu opráv 2015:
Tvorba Fondu opráv 2016:
Tvorba Fondu opráv 2017:
Čerpanie FO r. 2017:
FA 039 Kominárstvo revízie
FA 040 Kominárstvo revízie
FA 049 Kessel revízie sporáky
FA 050 Fallbo revízie rozvody
FA 95 Madob servis okien 599
FA 96 Madob servis okien 600
FA 104 Fire revízie has. prístrojov

Čerpanie FO celkom r. 2017
Konečný zostatok k 19.6.2017

tvorba
5841,16
5841,16
5841,16
5841,16
5841,16
5841,16
5841,16

zostatok
5 841,16
11 682,32
17 523,48
23 364,64
29 205,80
32 228,90
38 070,06

(217 x 2)
(288 x 2)

(28,46 x 2)

čerpanie

-2 818,06

59,55
59,55
434,00
576,00
250,00
250,00
56,92
-1 686,02

36 384,04
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Poslanci OZ čerpanie finančných prostriedkov z Fondu prevádzky, údržby
a opráv bytových domov s.č. 599/9 a 600/11 na Školskej ulici v obci Konská v roku 2017
schválili.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 9

ZDRŽAL SA: 0

Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj,
Tepličancová Mária

K bodu č. 8
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016
Starostka obce oboznámila poslancov a prítomných so správou nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky k 31.12.2016, na základe ktorej audítor vyjadril svoj názor, že
účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Konská
k 31.12.2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v zn.n.p..
Nezávislý audítor uskutočnil audit z účtovnej závierky účtovnej jednotky obce
Konská, IČO: 00648876, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2016, výkaz ziskov a strát za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných
zásad a účtovných metód.
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v zn.n.p. audítor
konštatoval, že Obec Konská konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách.
Správa nezávislého audítora tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci OZ Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2016 pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Konská vzali na
vedomie.
K bodu č. 9
a) Vstup obce Konská do združenia obcí s názvom: PRAMEŇ združenie obcí Konská,
Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
b) Zmluva o založení združenia obcí PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad,
Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
c) Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného
programu kvalita životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku, zameranie: Podpora predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23.
Dátum vyhlásenia výzvy: 26.05.2017
Harmonogram predkladania projektov: 1. kolo – 31.07.2017; 2. kolo – 31.10.2017
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Spoluúčasť: 5 %
Minimálna výška príspevku na projekt: 80.000 Eur
Maximálna výška príspevku na projekt: 200.000 Eur
Oprávnení žiadatelia: obce, združenia obcí
Oprávnené činnosti:
a) obstaranie záhradných kompostérov (kompostovacích zásobníkov) na predchádzanie
vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach
b) obstaranie záhradných kompostérov (kompostovacích zásobníkov) na predchádzanie
vzniku BRKO vzniknutých pri údržbe zelene na pozemkoch vo vlastníctve
oprávneného žiadateľa, resp. obcí tvoriacich predmetné združenie obcí.
Nakoľko obce jednotlivo nespĺňajú podmienky na podanie žiadosti (na max. výšku
príspevku) a zároveň nespĺňa podmienky ani jestvujúce Združenie obcí Rajecká dolina (23
členských obcí – veľké združenie na max. výšku príspevku), obce (Konská, Kunerad,
Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov) v zmysle § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v zn.n.p. si môžu zriadiť menšie združenie obcí, združenie vzniká dňom registrácie
v registri združení obcí okresným úradom v sídle kraja.
Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o
životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho
odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a
miestny cestovný ruch; svojou činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na
plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.
Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení
združenia obcí sú jeho stanovy.
Na základe uvedených skutočností sa obce Konská, Kunerad, Kamenná Poruba,
Stránske, Zbyňov rozhodli založiť združenie pod názvom: PRAMEŇ združenie obcí Konská,
Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov.
Na registráciu združenia obcí je potrebné na Okresný úrad v Žiline predložiť:
- zmluvu o založení združenia obcí podpísanú starostami všetkých členských obcí
s uvedením požadovaných údajov za každého starostu obce,
- uznesenie o schválení zmluvy obcami, ktoré sú jej účastníkmi,
- oznámenie o tom, kto je splnomocnencom oprávneným konať v mene združenia obcí,
- stanovy združenia,
- zásady hospodárenia,
- spôsob zániku, naloženia s majetkom a vysporiadania všetkých záväzkov združenia
obcí,
- osobné údaje osoby splnomocnenej na podanie návrhu na registráciu združenia obcí.
V rámci združenia bude podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia, zameranie – Podpora
predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, kód výzvy: OPKZPPO1-SC111-2017-23 poskytovateľovi pomoci/vyhlasovateľovi výzvy – Ministerstvu
životného prostredia SR.
a) Poslanci OZ vstup Obce Konská do združenia PRAMEŇ združenie obcí
Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov, ktorého predmetom činnosti
bude zameranie na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov produkovaných v domácnostiach zo záhrad a na pozemkoch obcí tvoriacich
združenie obcí schválili.
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ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj,
Tepličancová Mária

b) Poslanci OZ Zmluvu o založení združenia PRAMEŇ združenie obcí Konská,
Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov so sídlom Školská ulica 410/2, 013 13
Konskej, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú Stanovy združenia, a ktorej účastníkmi sú
obce Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov schválili.
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj,
Tepličancová Mária

c) Poslanci OZ predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia, zameranie – Podpora
predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, kód výzvy:
OPKZP-PO1-SC111-2017-23.
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj,
Tepličancová Mária

K bodu č. 10
Správa z kontrolnej činnosti hlavého kontrolóra
Hlavná kontrolórka obce p. Mária Galová predložila Protokol č. 4/2017 zo dňa
02.06.2017 a o výsledku uskutočnenej kontroly, s obsahom ktorých oboznámila prítomných
starostka obce. V zmysle plánu kontrolných činností HK obce Konská na 1. polrok 2017 bola
vykonaná kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
ku dňu riadnej účtovnej závierky.
Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.
Poslanci OZ správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti vykonanej
v zmysle plánu kontrolných činností HK Obce Konská na 1. polrok 2017 vzali na
vedomie.
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K bodu č. 11
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017
Hlavná kontrolórka p. Mária Galová v súlade s ustanovením § 18d a 18f ods. 1 písm.
b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predložila OZ návrh
plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2017, s jeho obsahom oboznámila prítomných
starostka obce:
1. vypracovanie stanoviska k Monitorovacej správe programového rozpočtu obce
k 30.06.2017
2. kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie platných
predpisov a interných smerníc za obdobie 1.polroka 2017
3. kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly
4. kontrola likvidačných listín dodávateľských faktúr
5. vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018
6. vypracovanie odborného stanoviska k Návrhu rozpočtu obce na roky 2018 až 2020.
Poslanci OZ Pán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2017
schválili.
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj,
Tepličancová Mária

K bodu č. 12
Správa o výsledku vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie hlavného
kontrolóra a voľba hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Konskej schválilo Uznesením č. 2/2017 zo dňa 30.03.2017
v bode1) pod písmenom 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.
Dňa 19.06.2017 o 18:00 hod. sa zišla na Obecnom úrade mandátová komisia
Obecného zastupiteľstva v Konskej, ktorá plní v prípade potreby aj funkciu volebnej komisie,
aby vykonala otváranie obálok prihlásených uchádzačov.
Do výberového konania sa v stanovenej lehote prihlásil 1 uchádzač. Prítomní členovia
komisie otvorili obálku, ktorá bola doručená do podateľne Obecného úradu dňa 02.06.2017,
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zaevidovaná pod č.j. 1861/2017, pod spis. č. OCUKON-S2017/00587 a zistili, že do
výberového konania bola doručená prihláška uchádzača: p. Márie Galovej, Kamenná Poruba.
Členovia komisie skontrolovali písomnú prihlášku a priložené doklady uchádzača
prihláseného do výberového konania. Podkladové materiály sú prílohou zápisnice.
Po kontrole jednotlivých materiálov prítomní konštatovali, že požadované kritériá
spĺňa a do výberového konania postupuje na účel vykonania voľby v zastupiteľstve p. Mária
Galová.
Následne poslanci OZ vykonali voľbu hlavného kontrolóra obce. Na zvolenie HK je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov (§ 18a ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb.).
Poslanci OZ do funkcie hlavného kontrolóra obce p. Máriu Galovú, na pracovný
úväzok 0,08 z plného úväzku, t.j. 3 hod./týždeň, na funkčné obdobie 6 rokov: 01. júl 2017
– 30. jún 2023 zvolili.
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj,
Tepličancová Mária

Výpočet platu HK pre rok 2017:
Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2016 potvrdená
Štatistickým úradom SR (zverejnená 7.3.2017) je 912,00 Eur; preto bolo potrebné prepočítať
plat hlavnej kontrolórke obce na rok 2017 spätne od 01.01.2017; výpočet platu od 01.07.2017
je totožný.
PLAT PRI PLNOM ÚVÄZKU:
priemer. mzda 912,00 x koeficient 1,54 = 1404,48 € = 1405,00 €
PLAT PRI ÚVÄZKU 0,08 (t.j. 8 %):
912,00 x 1,54 x 0,08 = 1405,00 € x 0,08 = 112,40 € = 113,00 €.
PLAT HK od 01.07.2017: 113,00 €.
Poslanci OZ schválili plat hlavnému kontrolórovi Obce Konská podľa ods. 2 §
18c zákona o obecnom zriadení mesačne s účinnosťou od 01. júla 2017.
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj,
Tepličancová Mária

K bodu č. 13
Návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
Starostka pripomenula poslancom plánovanú realizáciu výstavby chodníka na hornom
konci obce - Chodník Konská – Kamenná Poruba pozdĺž cesty III/2108 k.ú. Konská.
Výstavba je plánovaná v budúcich rokoch, s tým však súvisí majetkovoprávne vysporiadanie
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časti pozemku vo vlastníctve p. Jany Bielikovej, obec by odkúpila výmeru potrebnú na
realizáciu chodníka a ako protihodnotu by jej vybudovala oplotenie dotknutej časti pozemku;
s uvedenými skutočnosťami, ktoré sú premietnuté do návrhu Zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve na parcely:
-CKN parcela č. 796/6, výmera 41 m2, zastavané plochy a nádvoria
-CKN parcela č. 796/7, výmera 3 m2, zastavané plochy a nádvoria
vo vlastníctve p. Jany Bielikovej, r. Baránkovej v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, ktoré
sú zapísané na LV č. 699 pre katastrálne územie Konská, boli poslanci oboznámení na
predchádzajúcich rokovaniach OZ.
Návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci OZ Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi zmluvnými stranami
Obcou Konská ako budúcim kupujúcim a p. Janou Bielikovou, r. Baránkovou ako
budúcim predávajúcim na budúci predmet zmluvy: a) CKN parcela č. 796/9-6, výmera
41 m2 – zastavané plochy a nádvoria, b) CKN parcela č. 796/7, výmera 3 m2, zastavané
plochy a nádvoria schválili.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 9

ZDRŽAL SA: 0

Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj,
Tepličancová Mária

K bodu č. 14
Oboznámenie s výsledkami VO, projekty
-

Chodník Konská – Rajecké Teplice pozdĺž cesty I/64 v k.ú. Konská – prebieha
realizácia výstavby, ktorá má byť ukončená do konca mesiaca jún 2017.
Opätovne obec oslovila Mesto Rajecké Teplice, aby nadviazali na výstavbu chodníka
a mostu v katastrálnom území Rajecké Teplice.

-

Konská – Nižné Kapustniská odvodnenie 1. etapa – v procese verejného obstarávania
sa prihlásil len 1 uchádzač, pôvodné VO bolo zrušené a vyhlásené nové, lehota na
predkladanie ponúk je do 28.06.2017.

-

Prestavba a prístavba Domu súp. č. 197 spojená so zmenou na Hasičskú zbrojnicu
a garáž v k.ú. Konská – v procese verejného obstarávania sa taktiež prihlásil len 1
uchádzač, VO bude zrušené a vyhlási sa nové.

-

Stavebné úpravy bývalej MŠ – realizujú sa priebežne

-

Prebudovanie Fitness na zasadačku – realizuje sa priebežne

-

Zber a preprava komunálneho odpadu – v procese verejného obstarávania sa prihlásili
2 uchádzači: T+T, a.s. Žilina a Megawaste Slovakia, s.r.o. Považská Bystrica, VO
bolo riadne ukončené 22.05.2017, víťazným uchádzačom je spoločnosť T+T, a.s.
Žilina. Pri porovnaní cien dohodnutých za vývoz KO v predošlej Rámcovej dohode
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uzatvorenej s Megawaste Slovakia, s.r.o. Považská Bystrica a cien v terajšej Rámcovej
dohode uzatvorenej s T+T, a.s., ide o dosť vysoký nárast; z uvedeného vyplýva
prehodnotenie výšky miestneho poplatku za KO a DSO na rok 2018 a nasl.
-

Žiadosť podaná v r. 2016 na Environmentálnom fonde na projekt: ,,Predchádzanie
vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov. Žiadame finančné prostriedky na nákup 420 ks -1050 l
kompostérov – pre domácnosti, nákup 10 ks - 2000 l kompostérov – pre verejné
priestranstvá, nákup 1 ks GG02 elektrický kompostér – do školského zariadenia na
zhodnotenie BRKO (biologický rozložiteľný kuchynský odpad) ktorého výsledkom
spracovania je výživný kompost, propagácia projektu – nebola podporená.

-

Žiadosť podaná v r. 2016 na Environmentálnom fonde na projekt: ,, Zakúpenie
zariadení na zber a separáciu BRO v obci Konská. Žiadame dotáciu na traktor,
štiepkovač, hydraulickú ruku na biomasu, čelný nakladač, vlečku – nebola podporená.

-

Žiadosť podaná v r. 2016 na Environmentálnom fonde na projekt: ,,Rozšírenie alebo
rekonštrukcia stokovej siete - na stavbu: ,,Konská – Nižné Kapustniská odvodnenie
1. etapa“ – nebola podporená.

-

Žiadosť o darovanie hnuteľného prebytočného majetku štátu – osobné motorové
vozidlo Volkswagen Caravelle, príp. Crafter podaná na MV SR dňa 23.02.2017.

-

Žiadosť o poskytnutie dotácie na hasičskú zbrojnicu podaná na MV SR dňa
02.03.2017.

-

Žiadosť o dotáciu na stavebné úpravy multifunkčného verejného centra (budova
bývalej MŠ) podaná na ŽSK (MF SR) dňa 27.03.2017.

-

Žiadosť o dotáciu na modernizáciu miestneho rozhlasu podaná na ŽSK (MF SR) dňa
27.03.2017.

-

Žiadosť o finančný príspevok na projekt „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry“ podaná na Slovenský futbalový zväz (SFZ) 31.03.2017.

-

Žiadosť o finančnú podporu podaná dňa 15.06.2017 na Nadáciu Allianz na projekt
„Šport nás baví a spája“ – jedná sa o vybudovanie workout – posilňovacie zariadenie,
ktoré bude umiestnené vonku pre mladých aj starších nadšencov športu.

K bodu č. 15
Zhromaždenie obyvateľov obce Konská na prerokovanie obecných vecí a života v našej
obci
V tomto bode starostka obce predložila návrh p. poslanca Rudolfa Dávidíka - zvolať
zhromaždenie obyvateľov obce Konská.
Termín zhromaždenia bol navrhnutý na 03.12.2017 o 15:00 hod. v Kultúrnom dome
Konská.
Podľa § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p. na prerokovanie
obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej
časti.
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Výsledok zhromaždenia obyvateľov obce nie je pre poslancov OZ právne záväzný,
a teda ani právne vynútiteľný, keďže poslanci OZ vykonávajú svoju funkciu na základe
reprezentatívneho a nie imperatívneho (prikazujúceho) mandátu. Zákon o obecnom zriadení
nestanovuje, že by poslanci OZ pri výkone svojej funkcie boli viazaní výsledkom, ktoré vzíde
z uskutočneného zhromaždenia obyvateľov obce. Aj napriek týmto skutočnostiam a popísanej
charakteristike inštitútu zhromaždenia obyvateľov obce nemožno podceňovať jeho význam.
Poslanci OZ zvolanie zhromaždenia obyvateľov Obce Konská na deň 03.12.2017
o 15:00 hod. v Kultúrnom dome Obce Konská schválili.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 9

ZDRŽAL SA: 0

Baránek Štefan, Dávidík Rudolf,
Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj,
Tepličancová Mária

K bodu č. 16
Rôzne a záver
V tomto bode starostka stručne poinformovala o nasledovnom:
a) Kultúrne a spoločenské podujatia
-

18.06.2017 Vítanie detí do života – uskutočnené
24.06.2017 Srdce pre folklór – 1. ročník ľudového festivalu - organizátor OZ Ľudovka
..........2017 Pouličný turnaj – či budú poslanci OZ organizovať toto športové podujatie
počas letných prázdnin je predmetom rokovania pracovného stretnutia poslancov,
výsledok rokovania oznámi starostke obce poslanec OZ – zástupca starostky p. Viliam
Stranianek.

b) Ostatné
-

Asfaltovanie Novej ulice po rozkopových prácach spoločnosťou SEVAK, a.s. Žilina –
starostka prisľúbila zistiť termín realizácie.

-

Žiadosť p. Ing. Martina Brandta o umiestnenie dopravného značenia alebo dopravného
zrkadla pri výjazde z Tichej ulice na Novú ulicu – žiadosť bola postúpená Stavebnej
komisii a bude sa riešiť spolu žiadosťami ostatných občanov s obdobnou
problematikou, poslanci boli s týmito žiadosťami oboznámení na predchádzajúcich
rokovaniach OZ.

-

Doriešenie Nájomnej zmluvu medzi prenajímateľom Lesné a pozemkové spoločenstvo
Urbár – Konská a nájomcom Obec Konská na spoločnú nehnuteľnosť v zmysle
zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových schválili, ktorú poslanci OZ schválili dňa
14.08.2015 uznesením č. 5/2015 bod 1, písmeno f). V zmysle bodu 4.2 nájomnej
zmluvy bola dňa 01.06.2017 uzatvorená Dohoda medzi uvedenými zmluvnými
stranami: zmluvné strany sa dohodli, že pri prenechaní predmetu nájmu do podnájmu
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tretej strane, získané finančné prostriedky budú prerozdelené v podiele 50 %
prenajímateľovi a 50 % nájomcovi.
Dohoda v zmysle bodu 4.2 nájomnej zmluvy tvorí prílohu tejto zápisnice.

Po vyčerpaní programu starostka obce Ing. Janka Stupňanová poďakovala prítomným
za účasť a riadne zasadnutie OZ ukončila.

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Overovatelia:
- p. Ing. Peter Mičuch

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

- p. Viliam Stranianek

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