Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Konskej,
ktoré sa konalo dňa 30.01.2017
Prítomní:

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

PRÍTOMNÍ: 6
NEPRÍTOMNÍ: 3
Program:

podľa pozvánky

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

p. Baránková Renáta

Overovatelia:

p. Masár Dušan, p. Ing. Mičuch Peter

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 6
poslanci OZ z celkového počtu 9, čiže nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
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.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 6

ZDRŽAL SA: 0

Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Mičuch Peter,
Ing. Rosincová Tatiana, Tepličancová Mária

K bodu č. 2
Voľba zapisovateľky a overovateľov
Starostka obce určila za zapisovateľku:
p. Baránkovú Renátu – pracovníčku Obecného úradu.
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Za overovateľov určila:
p. Masára Dušana, p. Ing. Mičucha Petra – poslancov OZ.
Poslanci OZ p. Baránkovú Renátu určenú za zapisovateľku zápisnice;
p. Masára Dušana a p. Ing. Mičucha Petra za overovateľov zápisnice schválili.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 6

ZDRŽAL SA: 0

Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Mičuch Peter,
Ing. Rosincová Tatiana, Tepličancová Mária

K bodu č. 3
Rozpočtové opatrenie č. 14 na rok 2016
Starostka odovzdala slovo p. Ing. Anne Chupáňovej, aby oboznámila prítomných
s úpravou rozpočtu, vykonanou 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. k 31.12.2016:
14. zmena rozpočtu Obce Konská
1. V príjmovej časti: v príjmovej časti nastali medzipoložkové zmeny z dôvodu zvýšeného
príjmu na zálohy za nájomné byty, za prenájom KD, za správne poplatky za overenie
podpisu, potvrdenie o pobyte, ohlásenie drobnej stavby. Príjmy boli navýšené z dôvodu
zvýšenia normatívu na dofinancovanie osobných nákladov v ZŠ s MŠ v sume 956,00 Eur
a navýšenie normatívnych finančných prostriedkov, pridelených v dohodovacom konaní na
dofinancovanie kreditných príplatkov v ZŠ 334,00 Eur. Upravili sa vlastné príjmy ZŠ s MŠ
podľa skutočnosti.
Zmena príjmov
1.290,00 €
2. Vo výdavkovej časti: nastali len medzipoložkové zmeny z dôvodu navýšenia výdavkov na
energie, poistenia, odvod poistného do fondov, vodné a stočné, poštové služby... Upravili sa
bežné výdavky ZŠ s MŠ podľa skutočnosti.
Zmena výdavkov
0
3. Finančné operácie príjem: v príjmovej časti fin. operácií nastalo navýšenie finančných
prostriedkov z dôvodu došlej finančnej zábezpeky na verejné obstarávanie kompostérov.
Zmena príjmov
5.000,00 €
4. Finančné operácie výdavok
Zmena výdavkov

0

5. Kapitálové výdavky: v kapitálových výdavkoch nastali len medzipoložkové zmeny.
Zmena kapitálových výdavkov

0

6. Kapitálové príjmy:
Zmena kapitálových príjmov

0
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Rekapitulácia úprav rozpočtu 517682 Konská
v eurách
Názov

Schválený
k 1.1. 2016

Upravený
rozpočet
(9.)

Upravený
rozpočet
(10.)

Upravený
rozpočet
(11.)

Upravený
rozpočet
(12.)

Upravený
rozpočet
(13.)

Upravený
rozpočet
(14.)

31.8.2016

30.9.2016

3.11.2016

30.11.2016

12.12.2016

31.12.2016

Bežné príjmy celkom

617 240,00

651 990,00

652 860,00

653 906,52

669 790,08

669 790,08

675 091,76

z toho obec

603 880,00

638 630,00

639 500,00

640 546,52

656 430,08

656 430,08

657 790,64

z toho ZŠ vlastné príjmy

13 360,00

13 360,00

13 360,00

13 360,00

13 360,00

13 360,00

17 301,12

Bežné výdavky celkom

549 524,00

555 938,65

555 938,65

555 938,65

549 687,79

549 687,79

566 664,00

z toho obec

312 186,00

313 202,65

313 202,65

313 202,65

306 951,79

306 951,79

306 994,88

z toho ZŠ celkom

237 338,00

242 736,00

242 736,00

242 736,00

242 736,00

242 736,00

259 669,12

ZŠ OK - z obce

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

119 994,56

13 360,00

13 360,00

13 360,00

13 360,00

13 360,00

13 360,00

17 301,12

2 600,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

103 978,00

103 978,00

103 978,00

103 978,00

103 978,00

103 978,00

121 019,00

67 716,00

96 051,35

96 921,35

97 967,87

120 102,29

120 102,29

108 427,76

3 000,00

3 000,00

3 000,00

134 696,70

134 696,70

134 696,70

41 900,00

64 698,07

64 698,07

64 698,07

70 948,93

70 948,93

70 905,84

-41 900,00

-61 698,07

-61 698,07

-61 698,07

63 747,77

63 747,77

63 790,86

Finančné operácie príjmové

29 000,00

52 651,48

52 651,48

52 780,10

52 780,10

53 937,34

58 937,34

Finančné operácie výdavkové

49 000,00

49 000,00

49 000,00

49 000,00

183 696,00

183 696,00

183 696,00

Saldo finančných
operácií

-20 000,00

3 651,48

3 651,48

3 780,10

-130 915,90

-129 758,66

-124 758,66

Celkové príjmy spolu

646 240,00

707 601,48

707 601,48

707 601,48

707 601,48

707 601,48

707 601,48

z toho obec (B+K+FO)

632 880,00

694 281,48

695 151,48

696 326,62

843 906,88

845 064,12

851 424,68

13 360,00

13 360,00

13 360,00

13 360,00

13 360,00

13 360,00

17 301,12

Celkové výdavky spolu

640 424,00

669 636,72

669 636,72

669 636,72

804 332,72

804 332,72

821 265,84

z toho obec (B+K+FO)

403 086,00

426 900,72

426 900,72

426 900,72

561 596,72

561 596,72

561 596,72

z toho ZŠ

237 338,00

242 736,00

242 736,00

242 736,00

242 736,00

242 736,00

259 669,12

5 816,00

37 964,76

37 964,76

37 964,76

-96 731,24

-96 731,24

-113 664,36

25 816,00

34 353,28

35 223,28

36 269,80

183 850,06

183 850,06

172 218,62

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

z toho ZŠ

Účtovný
prebytok/schodok
Prebytok/schodok
hospodárenia obcí/VÚC po
vylúčení FO
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Poslanci OZ 14. úpravu rozpočtu Obce Konská zo dňa 31.12.2016 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 vzali na vedomie.
K bodu č. 4
Schválenie pridelenia nájomného bytu č. 8 na Školskej ulici č. 599/9
K uvedenému bodu rokovania starostka prečítala zápisnicu a uznesenie zo stretnutia
Sociálnej a bytovej komisie OZ v Konskej, ktorá sa dňa 18.01.2017 zišla za účelom
prehodnotenia žiadosti p. Majerčíka Mariána – možnosti výmeny 1-izbového bytu za väčší
z dôvodu starostlivosti o svoje 3 nezaopatrené deti. Nakoľko p. Labuda Daniel s manželkou
dňa 09.01.2017 podali výpoveď zmluvy o nájme bytu ku dňu 31.03.2017, väčší byt: 3-izbový
č. 8 na 2. poschodí BD s.č. 599/9 na Školskej ulici bude uvoľnený, čím by výmena bytu bola
možná. Pánovi Majerčíkovi bolo na zasadnutí OZ dňa 10.12.2015 Uznesením č. 9/2015 bod
1. písm. m) schválené pridelenie uvoľneného 1-izbového obecného nájomného bytu č. 2 na
prízemí BD s.č. 600/11 na Školskej ulici na obdobie 3 rokov (od 01.01.2016 do 31.12.2018).
Nakoľko sa zhoršili sociálne podmienky jeho detí, ktoré boli po rozvode zverené do opatery
matke detí, p. Majerčík podal dňa 31.05.2016 žiadosť o výmenu bytu za väčší, keďže deti
chcú bývať s ním v spoločnej domácnosti. Od októbra 2016 deti bývajú u neho v 1-izbovom
byte, boli k nemu prihlásené na trvalý pobyt a p. Majerčík požiadal súd o zverenie detí do
svojej opatery. V prípade schválenia výmeny bytu, by sa uvoľnil 1-izbový byt č. 2 na prízemí
BD s.č. 600/11, ktorý by bol ponúknutý žiadateľom vedeným v evidencii o pridelenie
obecného nájomného bytu. Žiadateľom by sa zaslali formuláre s inštrukciami, aké prílohy
a potvrdenia je potrebné predložiť na Obecný úrad do stanoveného termínu, aby mohli byť
prehodnotení, či spĺňajú podmienky na pridelenie bytu.
Poslanci OZ výmenu 1-izbového obecného nájomného bytu č. 2 na prízemí BD č.
600/11 na Školskej ulici v obci Konská za uvoľnený väčší 3-izbový byt č. 8 na 2. poschodí
BD s.č. 599/9 na Školskej ulici nájomcovi p. Mariánovi Majerčíkovi schválili z dôvodu
starostlivosti o 3 nezaopatrené deti (na dobu od 01.04.2017 do 31.12.2018 – pokračovanie
v rámci 3 rokov).
ZA: 6

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Mičuch Peter,
Ing. Rosincová Tatiana, Tepličancová Mária

Poslanci OZ odporúčali starostke obce, zabezpečiť všetky potrebné úkony, aby
následne uvoľnený 1-izbový byt č. 2 na prízemí BD s.č. 600/11 bol čo najskôr ponúknutý
žiadateľom o pridelenie bytu.
K bodu č. 5
Príspevok na školské potreby pre žiakov 1. ročníka na školský rok 2017/18
Starostka obce pripomenula prítomným, že obec už niekoľko rokov obec prispieva
prváčikom na školskú tašku a školské potreby. Nakoľko sa blíži čas zápisu do 1. ročníka,
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jedná sa predbežne o 22 detí (počet predškolákov), navrhla opätovne prispieť deťom, ktoré
nastúpia do 1. ročníka našej ZŠ s MŠ čiastkou vo výške:
17,00 € na školskú tašku (kúpu zabezpečujú rodičia)
17,00 € na školské potreby (podklady na objednávku vypracuje vedenie školy).
Poslanci OZ príspevok na školské potreby pre žiakov 1. ročníka na školský rok
2017/2018 vo výške 17,00 Eur na školskú tašku a 17,00 Eur na školské potreby schválili.
ZA: 5

HLASOVANIE
PROTI: 0

Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta,
Ing. Rosincová Tatiana, Tepličancová Mária

ZDRŽAL SA: 1
Ing. Mičuch Peter

K bodu č. 6
Príspevok na privítanie detí do života
Obec taktiež pokračuje v tradícii organizovania slávnostného uvítania detí do života,
ktoré sa uskutoční v nedeľu 18.06.2017. Uvítané budú bábätká, ktoré sa narodili v období od
20.05.2016 do 19.05.2017.
Pri tejto príležitosti starostka obce navrhla odovzdať každému dieťatku finančný
príspevok vo výške 50,00 Eur a malý darček. Pre prítomných rodičov pripraviť občerstvenie
a všetkým mamičkám odovzdať kvietok s poďakovaním.
Poslanci OZ príspevok pri príležitosti privítania detí do života vo výške 50,00 Eur
pre každé dieťa narodené od 20.05.2016 do 19.05.2017 schválili.
ZA: 6

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Mičuch Peter,
Ing. Rosincová Tatiana, Tepličancová Mária

K bodu č. 7
Schválenie členov DHZO Konská
Dobrovoľný hasičský zbor obce je zriadený obcou v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v zn.n.p. (ďalej len „DHZO“), je zložený z osôb, ktoré vykonávajú
činnosť v tomto zbore dobrovoľne popri svojom zamestnaní. DHZO pozostáva z predsedu,
veliteľa a ostatných členov. Členom DHZO môže byť len osoba staršia ako 18 rokov,
zdravotne spôsobilá a spôsobilá na právne úkony. Členovia DHZO sú menovaní do
jednotlivých funkcií menovacím dekrétom. Predsedu DHZO ustanovuje Výročná členská
schôdza. Veliteľa DHZO menuje obecné zastupiteľstvo na návrh Výročnej členskej schôdze
členov DHZO, obec môže ustanoviť aj preventivára POO.
Návrh na členov, veliteľa a preventivára DHZO:
BRODŇAN Miroslav
Ing. CAPKO Roman – veliteľ
MAŇAK Tomáš – preventivár
JANKOVIČ Peter
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-

KARNAUS Ivan
KOMOLÍK Daniel
PRAZNOVEC Juraj
MIČECH Miroslav
SANDÁNUS Pavol
STUPŇAN Štefan

Poslanci OZ schválili členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Konská
a v súlade s § 33 ods. 4 zákona č. 314/2001 Zz. o ochrane pred požiarmi v zn.n.p. za
veliteľa vymenovali p. Ing. Romana Capka, v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z.
za preventivára ustanovili p. Tomáša Maňaka.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 6

ZDRŽAL SA: 0

Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Mičuch Peter,
Ing. Rosincová Tatiana, Tepličancová Mária

K bodu č. 8
Správa z kontrolnej činnosti poskytovania dotácií z rozpočtu obce za rok 2016
S obsahom správy hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti vykonanej v zmysle
plánu kontrolných činností HK obce na 1. polrok 2017 – z kontroly poskytovania dotácií
z rozpočtu obce za rok 2016 oboznámila prítomných starostka. V protokole
o výsledku kontroly č. 1/2017 zo dňa 12.01.2017 hlavná kontrolórka p. Mária Galová uviedla,
že 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 – z kontroly
poskytovania dotácií z rozpočtu obce za rok 2016 vzali na vedomie.
K bodu č. 9
Schválenie dotácií
Starostka predložila žiadosti organizácií, ktoré požiadali o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2017, ktoré obec poskytuje v zmysle prijatého VZN Obce Konská č. 8
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Uvedené nariadenie stanovuje
podmienky, vymedzuje okruh subjektov a upravuje postup pri poskytovaní dotácií
z prostriedkov obce. Obec poskytuje dotácie na všeobecne prospešné služby a na
verejnoprospešné účely.
O dotácie požiadali nasledovné subjekty:
- TJ VTJ Rajecké Teplice – Konská – žiadosť o dotáciu vo výške 6.000,00 Eur
- OZ Ľudovka (Konská) – žiadosť o dotáciu vo výške 1.200,00 Eur.
- RKC Farnosť Konská – žiadosť o dotáciu, jej výška a účel bude predmetom
rokovania na najbližších zasadnutiach OZ.
V ďalšej časti tohto bodu rokovania sa pristúpilo k schvaľovaniu poskytnutia dotácií
z RO na rok 2017 v rámci možností schváleného RO na rok 2017:
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-

TJ VTJ Rajecké Teplice – Konská - návrh na poskytnutie dotácie vo výške
4.000,00 Eur
OZ Ľudovka (Konská) – návrh na poskytnutie dotácie vo výške 800,00 Eur.

Poslanci OZ poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Konská pre rok 2017
žiadateľovi TJ VTJ Rajecké Teplice – Konská vo schválili výške 4.000,00 Eur.
ZA: 6

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Mičuch Peter,
Ing. Rosincová Tatiana, Tepličancová Mária

Poslanci OZ poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Konská pre rok 2017
žiadateľovi OZ Ľudovka schválili vo výške 800,00 Eur.
ZA: 6

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Mičuch Peter,
Ing. Rosincová Tatiana, Tepličancová Mária

K bodu č. 10
Zámer predaja majetku obce
V tomto bode starostka pripomenula žiadosť p. Ľubomíra Hodása, bytom Konská,
Hlavná ulica 106/55, zo dňa 18.03.2016 (zaevidovanú pod č.j. 423/2016 dňa 21.03.2016),
ktorou požiadal obec odkúpenie obecnej parcely CKN parc. č. 329/2 o výmere 147 m2.
Následne predniesla návrh v súlade s ustanovením § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schváliť zámer previesť kúpnou
zmluvou p. Hodásovi Ľubomírovi r. Hodásovi, bytom Hlavná ulica 106/55, 013 13 Konská,
pozemky CKN parc. č. 329/2 trvalý trávny porast (ďalej „ttp“) o výmere 64 m2 a CKN parc č.
329/8 ttp o výmere 65 m2 v kat. úz. Konská.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: pozemky, ktoré sa nachádzajú za pozemkami
vo vlastníctve, resp. spoluvlastníctve žiadateľa, nie sú použiteľné pre iného užívateľa a nie sú
použiteľné ani pre obec. Žiadateľ ich dlhodobo užíva. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemkov
na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo
iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom. Kúpna cena je stanovená
5,00 Eur/m2. Všetky poplatky súvisiace s prevodom hradí žiadateľ.
Zámer obce takto previesť pozemok sa vzťahuje k týmto nehnuteľnostiam v kat. úz.
Konská:
CKN parc. č. 329/2 ttp o výmere 64 m2 a CKN parc. č. 329/8 ttp o výmere 65 m2, ktoré boli
vytvorené odčlenením z CKN parc. č. 329/2 ttp o výmere 147 m2 zapísanej na LV č. 817
v prospech Obec Konská v celosti v k. ú. Konská, na základe geometrického plánu
č. 50389874-035/2016 zo dňa 18.11.2016 vyhotoveného GEOSMART s.r.o., Bytčická 16,
010 01 Žilina, Ing. Ondrejom Baránkom, autorizačne overeným Ing. Albínom Kolekom
a úradne overeným Okresným úradom Žilina dňa 18.1.2017 pod č. 58/2017 Ing. Boženou
Harvancovou.
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Poslanci OZ schválili trojpätinovým rozhodnutím všetkých poslancov v súlade
s ustanovením § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov v platnom znení zámer previesť kúpnou zmluvou p. Hodásovi
Ľubomírovi r. Hodásovi, bytom Hlavná ulica 106/55, 013 13 Konská, pozemky CKN
parc. č. 329/2 ttp o výmere 64 m2 a CKN parc. č. 329/8 ttp o výmere 65 m2, ktoré boli
vytvorené odčlenením z CKN parc. č. 329/2 ttp o výmere 147 m2 zapísanej na LV č. 817
v prospech Obec Konská v celosti v k. ú. Konská, na základe geometrického plánu č.
50389874-035/2016 zo dňa 18.11.2016 vyhotoveného GEOSMART s.r.o., Bytčická 16,
010 01 Žilina, Ing. Ondrejom Baránkom, autorizačne overeným Ing. Albínom Kolekom
a úradne overeným Okresným úradom Žilina dňa 18.1.2017 pod č. 58/2017 Ing. Boženou
Harvancovou.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: pozemky, ktoré sa nachádzajú za
pozemkami vo vlastníctve, resp. spoluvlastníctve žiadateľa, nie sú použiteľné pre iného
užívateľa a nie sú použiteľné ani pre obec. Žiadateľ ich dlhodobo užíva. Vzhľadom
k nevyužiteľnosti pozemkov na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je
predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto
prebytočným majetkom. Kúpna cena je stanovená 5,00 Eur/m2. Všetky poplatky
súvisiace s prevodom hradí žiadateľ.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 6

ZDRŽAL SA: 0

Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Mičuch Peter,
Ing. Rosincová Tatiana, Tepličancová Mária

K bodu č. 11
Plán kultúrnych podujatí na rok 2017
V zmysle programu zasadnutia, starostka predložila poslancom plán kultúrnych
podujatí na rok 2017:
Január
28.01.
Február
18.02.
25.02.

– Karneval pre deti
– Stolnotenisový turnaj o pohár starostky obce (7. ročník)
– Fašiangy – organizuje DHZ
– Konšťanská biela stopa, termín podľa počasia a snehovej nádielky

Apríl
29.04.

– Stavanie mája

14.05.
31.05.

– Deň matiek
– Váľanie mája

18.06.

– Privítanie detí do života
– (MDD, Jánska vatra, Deň otcov – organizácie, ZŠ s MŠ...)
– (Folklórny festival – plánuje zorganizovať OZ Ľudovka...)

Máj
Jún

Júl – August
– Pouličný futbalový turnaj, termín sa upresní podľa počasia
Október
20.10.

– Posedenie so seniormi v rámci mesiaca úcty k starším
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November
25.11.
December
05.12.

– Katarínske hody (zabíjačka, zábava, divadelné predstavenie - program sa
upresní)
– Mikuláš pre deti
– (Vianočné trhy – ZŠ s MŠ, organizácie...)
– (Rozlúčka so starým rokom – organizácie...)

Poslanci OZ plán kultúrnych podujatí na rok 2017 vzali na vedomie.
K bodu č. 12
Správa o aktivitách DHZ Konská za sezónu 2016
Správu o činnosti DHZ Konská vypracoval a predložil Ing. Roman Capko – člen
DHZ. Prílohou predloženej správy bol aj Plán hlavných úloh DHZ na rok 2017, ktorý bol
prijatý na VČS DHZ dňa 08.01.2017.
Na základe predloženého, starostka poinformovala o činnosti a aktivitách za rok 2016:
V januári sa členovia zišli na výročnej členskej schôdzi; vo februári zorganizovali
Fašiangový sprievod po obci a tanečnú zábavu; v marci vykonávali prípravu a údržbu
techniky a taktické cvičenie; apríl a máj bol zameraný na tréningy mužov aj žien, stavanie
a váľanie mája, brigádu v hôrke; v júni, júli a auguste sa okrem tréningov aj súťažilo – (3.
miesto muži na súťaži v Trnovom, 2. miesto muži na súťaži v Lietave, 3x 1. miesto ženy na
súťaži vo Vraní a zisk ocenenia najrýchlejšia prúdarka); v septembri, októbri a nasl. po
tréningoch a súťažiach bola ukončená sezóna súťažou v Pružine, údržbou a kontrolou
hasičského auta IVECO a hasičskej techniky, účasťou na brigáde na ihrisku na Zábystričí a na
taktickom cvičení. K činnosti hasičov v priebehu roka patrí aj účasť na členských
a výborových schôdzach.
Činnosť DHZ plní humánny odkaz dobrovoľného hasičstva na Slovensku, nadväzuje
na jeho tradície, je pripravený poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému
jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi
a živelnými pohromami. DHZ orientuje svoju činnosť predovšetkým na realizáciu ustanovení
zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov; podľa osobitných predpisov
zabezpečuje plnenie úloh CO. DHZ získava, vychováva a odborne pripravuje na úrovni obce
osoby na plnenie aktivít a na splnenie požiadaviek odbornej spôsobilosti vyplývajúcich zo
zákona o ochrane pred požiarmi. Zapája deti a mládež do práce v DHZ. Organizuje
a zabezpečuje spoločenskú, kultúrnu činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi, podporuje
a rozvíja hasičský šport a zabezpečuje účasť na súťažiach v oblasti ochrany pred požiarmi.
Poslanci OZ správu o aktivitách DHZ Konská za rok 2016 vzali na vedomie.
K bodu č. 13
Správa o činnosti Klubu seniorov v obci Konská za rok 2016
O svojej činnosti a aktivitách za rok 2016 vypracovali a predložili správu aj členky
Klubu seniorov Konská. Pracovali podľa plánu činnosti, ktorý bol členkami na príslušný
kalendárny rok schválený.
Stretávali sa pravidelne jedenkrát mesačne v KD v našej obci ale aj na spoločných
9

opekačkách a pri varení gulášu. Spolupracovali s obcou pri príprave a organizovaní
kultúrnych a spoločenských podujatí napr.: pri stolnotenisovom turnaji pre hendikepovaných
spoluobčanov, fašiangových slávnostiach a Katarínskych hodoch. Taktiež sa venovali mládeži
– nácvik divadelného predstavenia pre deti „Pesnička pre princeznú“. Zorganizovali
veľkonočnú výstavu v KD, prispievali svojim kultúrnym programom na spoločenských
podujatiach obce (divadelné predstavenie pre dospelých „Prefíkaná vdova“). V rámci družby
sa zúčastnili spoločného posedenia s dôchodcami v Ľalinku.
Ako súčasť správy Klubu seniorov za rok 2016 bol predložený aj plán činností na rok
2017.
Poslanci OZ správu o činnosti Klubu seniorov v obci Konská za rok 2016 vzali na
vedomie.
K bodu č. 14
Rôzne a záver
V tomto bode starostka stručne poinformovala o nasledovnom:
a) Investičné akcie – prebiehajúce prípravné práce – vybavujú sa územné
rozhodnutia, stavebné povolenia:
 Dažďová kanalizácia – Nižné Kapustniská
Konská – Nižné Kapustniská odvodnenie 1. etapa (pri p. L. Krutekovi) – vydané
právoplatné stavebné povolenie.
 Dažďová kanalizácia – areál ZŠ s MŠ
Konská – odvodnenie areálu ZŠ s MŠ v k.ú. Konská – vydané právoplatné stavebné
povolenie.
 Chodník na hornom konci obce – smer Kamenná Poruba
Chodník Konská – Rajecké Teplice pozdĺž cesty I/64 v k.ú. Konská – vydané územné
rozhodnutie, podaná žiadosť na SPF o vyjadrenie k umiestneniu dažďovej kanalizácie
 Chodník pri Relaxe – smer Rajecké Teplice
Chodník Konská – Kamenná Poruba pozdĺž cesty III/2108 v k.ú. Konská – čaká sa na
právoplatnosť stavebného povolenia.
b) Investičné akcie – objednané vyhotovenie projektových dokumentácií:
 Garáže pre vozový park obce a DHZO, DHZ
S PD boli poslanci OZ oboznámení – podaná žiadosť na vydanie stavebného
povolenia.
 Nadstavba ZŠ s MŠ s vybudovaním nových tried
S PD boli poslanci OZ oboznámení – podaná žiadosť na vydanie stavebného
povolenia.
 Šatne pre TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská
Pripravuje sa pracovno-konzultačné stretnutie obce, vedenia TJ VTJ s projektantom.
c) Projekty podané v roku 2016 – v procese hodnotenia a schvaľovania
 Podaná žiadosť na Environmentálnom fonde na projekt: ,,Predchádzanie vzniku
odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov - celková suma 66.386,00 Eur, vlastné zdroje: 3.494,00 Eur a dotácia z EF
62.892,00 Eur. Žiadame finančné prostriedky na nákup 420 ks -1050 l kompostérov –
pre domácnosti, nákup 10 ks -2000 l kompostérov – pre verejné priestranstvá, nákup
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1 ks GG02 elektrický kompostér – do školského zariadenia na zhodnotenie BRKO
(biologický rozložiteľný kuchynský odpad) ktorého výsledkom spracovania je výživný
kompost, propagácia projektu – obec bola vyzvaná na doplnenie žiadosti.
 Podaná žiadosť na Environmentálnom fonde na projekt: ,, Zakúpenie zariadení na zber
a separáciu BRO v obci Konská - celková suma 69.360,00 Eur, vlastné zdroje
3.468,00 Eur a dotácia z EF 65.892,00 Eur. Žiadame dotáciu na traktor, štiepkovač,
hydraulická ruka na biomasu, čelný nakladač, vlečka – obec bola vyzvaná na
doplnenie žiadosti.
 Podaná žiadosť na Environmentálnom fonde na projekt: ,,Rozšírenie alebo
rekonštrukcia stokovej siete - celková suma 98.531,95 Eur, vlastné zdroje 4.926,95
Eur a dotácia z EF 93. 605,00 Eur – stavebné povolenie na stavbu:
,,Konská – Nižné Kapustniská odvodnenie 1.etapa“ je vydané – obec bola vyzvaná na
doplnenie žiadosti.
d) Žiadosť o odkúpenie majetku obce
Žiadosť Agátovej farmy Konská – p. Michala Koperu (Raj. Teplice) o odkúpenie
starej tržnice (pri rieke Konšťanka v kat. úz. Konská) – jedná sa o samotnú stavbu
a priestor pred ňou do 24,00 m2, a to za účelom zriadenia stánku na predaj mäsa
z vlastného chovu, keďže sa zaoberá chovom hovädzieho dobytka – žiadosť bola
postúpená Stavebnej komisii.
e) Poďakovanie
Starostka obce sa poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do
príprav, organizácie a materiálno-technického zabezpečenia detského karnevalu, ktorý
sa uskutočnil dňa 28.01.2017 v sále KD, mal opäť veľkú účasť a bol mimoriadne
úspešným kultúrnym podujatím.
Zvlášť poďakovala nasledovným sponzorom za peňažné a vecné dary:
p. Betinský, Rajec - S.TORELEC
p. Dubec Michal
p. Hudeková Martina
p. Stupňanová Janka
p. Stupňan Štefan
p. Tepličancová Mária
p. Tepličancová Zuzana
p. Baránek Štefan (20 eur)
p. Dávidík Rudolf (50 eur)
p. Gažúr Karol – KL AUTO (50 eur)
p. Majčin Jaroslav (25 eur)
p. Masár Dušan – ELMA (20 eur)
p. Vrábel Ján – STAVKROV (60 eur)
a taktiež aj zamestnancom obce, poslancom OZ - p. Ing. Rosincovej Tatiane, p.
Majerčíkovej Nikolete, p. Tepličancovej Márii, p. učiteľkám ZŠ s MŠ a p. kuchárke
Michálkovej Márii.

11

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

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Overovatelia:
- p. Dušan Masár

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

- p. Ing. Peter Mičuch

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