Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Konskej,
ktoré sa konalo dňa 28.08.2017

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny
Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj,
Prieložný Vladimír (náhradník na uprázdnený mandát poslanca)

PRÍTOMNÍ: 6+1

Baránek Štefan, Ing. Mičuch Peter

NEPRÍTOMNÍ: 2
Program:

podľa pozvánky

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

p. Baránková Renáta

Overovatelia:

p. Majerčíková Nikoleta, p. Šimkulič Juraj

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.
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: 6

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj

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. Majerčíkovú Nikoletu, p. Šimkuliča Juraja – poslancov OZ.
Poslanci OZ p. Baránkovú Renátu určenú za zapisovateľku zápisnice
a p. Majerčíkovú Nikoletu a p. Šimkuliča Juraja za overovateľov zápisnice schválili.
ZA: 6

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj

K bodu č. 3
Uprázdnenie poslaneckého mandátu
Starostka obce oznámila prítomným, že p. Tepličancová Mária – poslankyňa OZ
v Konskej a predsedkyňa Školskej a kultúrnej komisie sa vzdala funkcie poslankyne OZ ku
dňu 25.08.2017 v zmysle § 25, ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v zn.n.p.
Pani Tepličancová sa mandátu vzdala písomne, ako dôvod uviedla, že sa dňa
30.03.2017 stala aktívnu členkou občianskeho združenia Ľudovka v Konskej, v ktorom
s ostatnými členmi vykonáva rôzne aktivity, ktoré sú časovo náročné. Uvedené okolnosti
pokladá za nepriaznivé pre efektívne zastupovanie občanov obce Konská v OZ. Z tohto
dôvodu sa svojho mandátu vzdala vo viere, že to robí v prospech obce Konská a jej
obyvateľov. Poďakovala sa občanom našej obce za prejavenú dôveru v komunálnych
voľbách, starostke obce, poslancom OZ a zamestnancom Obecného úradu za výbornú
spoluprácu a všetkým zaželala veľa úspechov.
Starostka obce p. Tepličancovej Márii za doterajšiu prácu poslankyne poďakovala.
V súvislosti s uvedeným, starostka pripomenula výsledky komunálnych volieb zo dňa
15.11.2014 – uviedla, že ako náhradník – kandidát, ktorý nebol zvolený za poslanca OZ
v Konskej, druhý v poradí podľa počtu získaných platných hlasov je p. Prieložný Vladimír –
kandidát za SMER-SD s počtom hlasov 248 (prvý v poradí bol Ing. Peter Mičuch – terajší
poslanec OZ).
Poslanci OZ zánik poslaneckého mandátu p. Tepličancovej Márie podľa § 25,
ods. 2, písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vzali na
vedomie.
Poslanci OZ konštatovali uprázdnenie
zastupiteľstva v Konskej p. Tepličancovej Márie.

mandátu

poslankyne

Obecného

Poslanci OZ vyhlásili v zmysle § 51, ods. 1 a 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v platnom znení nastúpenie p. Prieložného Vladimíra za
poslanca Obecného zastupiteľstva v Konskej.
K bodu č. 4
Zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca OZ a podpísanie čestného prehlásenia
o tom, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca OZ
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V tomto bode starostka obce prečítala sľub poslanca, ktorý p. Prieložný Vladimír pod
zákonom stanovený text sľubu potvrdil svojim podpisom a prevzal z rúk starostky
osvedčenie, že sa stal dňom 28.08.2017 poslancom Obecného zastupiteľstva v Konskej.
Zároveň podpísal aj čestné prehlásenie, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou
poslanca OZ v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení.
Poslanci OZ konštatovali, že p. Prieložný Vladimír zložil zákonom predpísaný
sľub poslanca OZ, a že p. Prieložný Vladimír podpísal čestné prehlásenie o tom, že
nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca OZ.
K bodu č. 5
Voľba predsedu Školskej a kultúrnej komisie
Funkciu predsedu Školskej a kultúrnej komisie vykonávala poslankyňa p.
Tepličancová Mária, ktorá sa vzdala mandátu. Z uvedeného dôvodu vyplýva, že treba zvoliť
nového predsedu, skonštatovala starostka obce a navrhla na obsadenie uvedenej funkcie
poslankyňu p. Majerčíkovú Nikoletu, ktorá aktívne vykonávala v tejto komisii funkciu člena.
Ďalšími členmi komisie sú p. Rybárová Henrieta a p. Urbanová Miroslava.
Poslanci OZ za predsedu Školskej a kultúrnej komisie zvolili poslankyňu OZ
p. Majerčíkovú Nikoletu.
ZA: 6
Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Prieložný Vladimír, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj,

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1
Majerčíková Nikoleta

K bodu č. 6
a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Monitorovacej správe
Stanovisko k Monitorovacej správe programového rozpočtu Obce Konská k 30.06.2017
vypracovala a predložila hlavná kontrolórka obce p. Galová Mária, s jeho obsahom
oboznámila prítomných starostka obce:
Programové rozpočtovanie vychádza z procesov prípravy, tvorby, monitorovania
a hodnotenia programového rozpočtu. Súčasťou programového rozpočtovania je aj
monitorovacia správa, ktorá je Obecnému zastupiteľstvu predkladaná 1-krát počas
rozpočtového roka, a to k 30.06. bežného roka.
Monitorovacia správa obsahuje:
- textovú časť, ktorá definuje zámery, ciele, merateľné ukazovatele a výsledok, ktorý sa
dosiahol
- číselnú časť, ktorá obsahuje skutočnú a plánovanú hodnotu ukazovateľa, čiže výdavku
Plánované výdavky rozpočtu po štyroch zmenách predstavujú celkom čiastku
429.077,69 €. Skutočné čerpanie týchto výdavkov k 30.06.2017 je 148.830,04 €, čo činí
34,68 % oproti plánovanému rozpočtu. Takého čerpanie sa k polroku javí ako efektívne
hospodárenie.
Súčasťou materiálu je aj vyhodnotenie jednotlivých programov a ich podprogramov
v rámci zadefinovania merateľných ukazovateľov.
3

Monitorovacia správa Obce Konská za I. polrok 2017 má všetky náležitosti v súlade
s programovým rozpočtovaním.
Monitorovacia správa za I. polrok 2017 poskytuje ucelený obraz o vyhodnotení
plnenia stanovených hodnôt v rámci jednotlivých programov a ich podprogramov výdavkovej
časti. Náležitosti, ktoré má obsahovať obsahuje, preto HK odporúčala poslancom OZ po
prerokovaní predloženú Monitorovaciu správu za I. polrok 2017 vziať na vedomie.
Poslanci OZ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Monitorovacej správe
programového rozpočtu Obce Konská k 30.06.2017 vzali na vedomie.
b) Schválenie Monitorovacej
k 30.06.2017

správy

programového

rozpočtu

Obce

Konská

Monitorovaciu správu programového rozpočtu Obce Konská k 30.06.2017
vypracovala účtovníčka OcÚ p. Ing. Anna Chupáňová. Starostka obce Monitorovaciu správu
predložila na schválenie poslancom OZ v stanovenej lehote - po uplynutí 1. polroka a po
prečítaní stanoviska hlavnej kontrolórky obce k Monitorovacej správe.
Monitorovacia správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci OZ Monitorovaciu správu programového rozpočtu Obce Konská
k 30.06.2017 schválili.
K bodu č. 7
Rozpočtové opatrenie č. 5 na rok 2017
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 30.06.2017:
5. zmena rozpočtu Obce Konská
1. V príjmovej časti: v príjmovej časti rozpočtu nastalo navýšenie o dotáciu od Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR pre DHZO vo výške 3.000,00 Eur, navýšenie o príspevok z ÚPSVaR na
mzdy vo výške 589,45 Eur a navýšenie dotácie určenej na učebnice vo výške 23,00 Eur.
Zmena príjmov
3.612,45 €
2. Vo výdavkovej časti: nastali len medzipoložkové zmeny vyplývajúce zo zmien čerpania na
jednotlivých položkách – napr. v spotrebe materiálu. Navýšenie výdavkov nastalo z dôvodu
príspevku z ÚPSVaR na mzdy vo výške 1.566,69 Eur.
Zmena výdavkov
1.566,69 €
3. Finančné operácie príjem:
Zmena príjmov

0

4. Finančné operácie výdavok
Zmena výdavkov

0
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5. Kapitálové výdavky:
Zmena kapitálových výdavkov

0

6. Kapitálové príjmy:
Zmena kapitálových príjmov

0

Rekapitulácia úprav rozpočtu 517682 Konská
v eurách
Názov

Schválený
k 1.1. 2017

Upravený
rozpočet
(1.)
k
28.02.2017

Upravený
rozpočet
(2.)
k
30.03.2017

Upravený
rozpočet
(3.)
k
15.5.2017

Upravený
rozpočet
(4.)
k
19.6.2017

Upravený
rozpočet
(5.)
k
30.6.2017

Bežné príjmy celkom

662 121,00

662 571,42

728 551,84

728 551,84

728 553,32

732 165,77

z toho obec

648 221,00

648 671,42

714 651,84

714 651,84

714 653,32

718 265,77

z toho ZŠ vlastné príjmy

13 900,00

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

590 449,69

z toho obec

333 154,00

333 154,00

333 154,00

333 154,00

333 154,00

334 720,69

z toho ZŠ celkom

255 729,00

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

127 947,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 882,00

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

141 716,08

300,00

300,00

945,00

945,00

56 857,00

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

-55 912,00

Finančné operácie príjmové

26 857,00

26 857,00

152 763,52

160 763,52

166 320,44

166 320,44

Finančné operácie výdavkové

37 500,00

37 500,00

37 500,00

37 500,00

48 500,00

48 500,00

Saldo finančných operácií

-10 643,00

-10 643,00

115 263,52

123 263,52

117 820,44

117 820,44

Celkové príjmy spolu

688 978,00

689 428,42

881 615,36

889 615,36

895 818,76

899 431,21

z toho obec (B+K+FO)

675 078,00

675 528,42

867 715,36

875 715,36

881 918,76

885 531,21

13 900,00

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

695 806,69

z toho obec (B+K+FO)

427 511,00

427 511,00

427 511,00

427 511,00

438 511,00

440 077,69

z toho ZŠ

255 729,00

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

203 624,52

16 381,00

16 831,42

83 111,84

83 111,84

83 758,32

85 804,08

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

Poslanci OZ 5. rozpočtové opatrenie Obce Konská zo dňa 30.06.2017 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 tejto zápisnice vzali na vedomie.
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K bodu č. 8
Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru na rekonštrukciu existujúceho
chodníka (Rajecká cesta, Hlavná ulica)
Stanovisko k prijatiu úveru vypracovala a predložila HK p. Galová Mária, s jeho
obsahom oboznámila prítomných starostka obce.
HK uviedla: V zmysle § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov dodržanie podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania pre obec overuje pred ich prijatím hlavný kontrolór
obce.
Podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
môže obec na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma
dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí 25 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
V zmysle § 17 ods. 8 sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z úveru
poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo
výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné
nájomné byty a záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie
predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie najviac
v sume návratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi
obcou a orgánom podľa osobitného predpisu.
Skutočné bežné príjmy obce za rok 2016
460.468,13 €
Z toho 60 %
276.280,87 €
Z toho 25 %
115.117,03 €
Zostatok predchádzajúceho úveru k 31.07.2017
4.229,79 €
Plánovaný municipálny úver
84.000,00 €
Výška ročných splátok
SLSP – 27.996,00 € / Prima banka – 28.521,00 €
Z uvedeného vyplýva, že celkový dlh obce nepresiahne 60 % bežných príjmov roka
2016 a výška ročných splátok neprekročí 25 % bežných príjmov roka 2016.
Podmienky na prijatie úveru v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov boli dodržané.
HK udelila kladné stanovisko k prijatiu bankového úveru.
Poslanci OZ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu úveru na
rekonštrukciu existujúceho chodníka (Rajecká cesta, Hlavná ulica) vzali na vedomie.
K bodu č. 9
Návrh na prijatie úveru
V nadväznosti na predchádzajúci bod rokovania starostka predložila návrh na prijatie
úveru z dôvodu havarijného stavu chodníka a kanalizačného potrubia na križovatke Konská
- Rajecká cesta - Hlavná ulica, ktorý tvorí dôležitú komunikačnú zónu pre chodcov popri
týchto cestách, nakoľko má za to, že Obec Konská by mala pristúpiť k riešeniu daného stavu.
Jestvujúci chodník vykazuje nerovnosti a nekvalitu povrchu - chodník popri Rajeckej ceste
v dĺžke 100 m, šírka cca. 1,6 m a chodník popri Hlavnej ulici v dĺžke 648 m, šírka cca. 1,3 m.
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Nakoľko v rozpočte Obce Konská na rok 2017 rekonštrukciu uvedeného chodníka
neplánovala, na finančné krytie rekonštrukcie navrhla starostka obce prijatie úveru vo výške
84.000,00 Eur.
Starostka oboznámila poslancov s PD – s technickou správou k rekonštrukcii
chodníka, s rozpočtovými nákladmi na realizáciu stavebných prác na trase Rajecká cesta a na
trase Hlavná ulica, zdôraznila bezpečnosť chodcov, bezpečnosť cestnej premávky, poukázala
aj na estetický vzhľad pri vstupe do našej obce. Pokračovala oboznámením s podmienkami
prijatia úveru – s indikatívnou ponukou na úver od Prima banky Slovensko, a.s. a od
Slovenskej Sporiteľne, a.s., ktoré tvoria prílohy tejto zápisnice.
Poslanci po vypočutí predneseného návrhu prehodnotili stav chodníka
a s prihliadnutím na všetky predložené materiály, vypočuté správy a dôvody na realizáciu
tejto investičnej akcie, dospeli k názoru, že havarijný stav, ktorý treba akútne riešiť, je len na
trase popri Rajeckej ceste; trasa popri Hlavnej ulici nie je v takom havarijnom stave, ktorý by
bolo nutné riešiť bezodkladne, hlavne z dôvodu, že v obci sú lokality, kde nie sú chodníky
vybudované vôbec alebo ich realizácia je zatiaľ len naplánovaná. Po rozsiahlej rozprave
k tomuto bodu rokovania väčšina poslancov súhlasila s realizáciou 1. etapy „Rekonštrukcie
chodníka, Konská“, t.j. trasy Rajecká cesta a s prijatím úveru na kapitálové výdavky vo výške
20.000,00 Eur.
Poslanci OZ schválili prijatie úveru vo výške 20.000,00 Eur na kapitálové
výdavky „Rekonštrukcia chodníka, Konská“ – 1. etapa, trasa Rajecká cesta.
ZA: 2
Dávidík Rudolf, Šimkulič Juraj

HLASOVANIE
PROTI: 4
Masár Dušan, Prieložný Vladimír,
Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam

ZDRŽAL SA: 1
Majerčíková Nikoleta

K bodu č. 10
Zmena rozpočtu č. 6 na rok 2017
Starostka odovzdala slovo p. Ing. Anne Chupáňovej, aby oboznámila prítomných
s návrhom 6. 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 28.08.2017 v rozsahu podľa prílohy tejto zápisnice:
6. zmena rozpočtu Obce Konská
1. V príjmovej časti: v príjmovej časti rozpočtu nastalo navýšenie o príspevok z ÚPSVaR na
základe Dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej
zamestnanosti v zmysle - Operačného programu Ľudské zdroje - na mzdy vo výške 589,45 €
mesačne. Aktuálne to predstavuje 589,45 € x 2 mesiace .
Zmena príjmov
1.178,90 €
2. Vo výdavkovej časti: nastali len medzipoložkové zmeny vyplývajúce zo zmien čerpania na
jednotlivých položkách - napr. realizácia zasadačky z bývalej miestnosti fitnes centra, nákup
kancelárskeho nábytku, oprava obecného rozhlasu, nákup materiálu a trávového osiva na
ihrisko Zábystričie. Navýšenie výdavkov nastalo z dôvodu čerpania príspevku z ÚPSVaR na
mzdy - náklady vo výške 791,11 €, navýšenie o 5%-tné spolufinancovanie Obce Konská na
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mzdových nákladoch pracovníka, zamestnaného na základe dohody s ÚPSVaR - uvedených
5% predstavuje 147,36 € mesačne, čo aktuálne predstavuje sumu 589,44 €. Celková suma
spolufinancovania mzdových nákladov počas platnosti Dohody s ÚPSVaR v dobe trvania 7
mesiacov predstavuje sumu 1.031,52 €. Výdavková položka bežného rozpočtu sa navýšila aj
o použitie dotácie pre DHZO na nákup pracovného a ochranného oblečenia vo výške
3.000,00 € .
Zmena výdavkov
4.380,55 €
3. Finančné operácie príjem: príjmová časť finančných operácii sa navýšila o výšku
bankového úveru na riešenie havarijného stavu chodníka - „Rekonštrukcia chodníka, Konská“
– 1. etapa, trasa Rajecká cesta vo výške 20.000,00 €
Zmena príjmov
20.000 ,00 €
4. Finančné operácie výdavok: výdavková časť finančných operácii sa zvýšila o sumu
vrátených zábezpek spoločnosti Unistav Teplička, s.r.o., a to 2 x po 1.000,00 €.
Zmena výdavkov
2.000,00 €
5. Kapitálové výdavky: v kapitálových výdavkoch sa zapojil do rozpočtu Rezervný fond
z roku 2016 vo výške 124.326,46 € a suma 450,96 € v členení na kapitálové projekty:
„Chodník Konská - Raj. Teplice pozdĺž cesty I/64“, „Prestavba a prístavba domu č. 197
spojená s prestavbou na garáž a HZ“ a „ Konská - Nižné Kapustniská - odvodnenie 1. etapa“.
Ďalej sa výdavky navýšili aj o použitie úveru na akciu „Rekonštrukcia chodníka, Konská“ –
1. etapa, trasa Rajecká cesta vo výške 20 000,00 €. Zmeny nastali aj v dôsledku
medzipoložkových presunov fin. položiek podľa potreby realizácie jednotlivých projektov.
Zmena kapitálových výdavkov
144.777,38 €
6. Kapitálové príjmy:
Zmena kapitálových príjmov
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Rekapitulácia úprav rozpočtu 517682 Konská
v eurách
Názov

Schválený
k
1.1. 2017

Upravený
rozpočet
(1.)
k
28.02.2017

Upravený
rozpočet
(2.)
k
30.03.2017

Upravený
rozpočet
(3.)
k
15.5.2017

Upravený
rozpočet
(4.)
k
19.6.2017

Upravený
rozpočet
(5.)
k
30.6.2017

Upravený
rozpočet
(6.)
k
28.8.2017

Bežné príjmy celkom

662 121,00

662 571,42

728 551,84

728 551,84

728 553,32

732 165,77

733 344,67

z toho obec

648 221,00

648 671,42

714 651,84

714 651,84

714 653,32

718 265,77

719 444,67

z toho ZŠ vlastné príjmy

13 900,00

13 900,00

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

590 449,69

594 830,24

z toho obec

333 154,00

333 154,00

333 154,00

333 154,00

333 154,00

334 720,69

339 101,24

z toho ZŠ celkom

255 729,00

255 729,00

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

127 947,00

127 947,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 882,00

113 882,00

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

141 716,08

138 514,43

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

300,00

300,00

945,00

945,00

945,00

56 857,00

56 857,00

56 857,00

56 857,00

56 857,00

56 857,00

201 634,42

-56 857,00

-56 857,00

-56 557,00

-56 557,00

-55 912,00

-55 912,00

-200 689,42

Finančné operácie príjmové

26 857,00

26 857,00

152 763,52

160 763,52

166 320,44

166 320,44

186 320,44

Finančné operácie výdavkové

37 500,00

37 500,00

37 500,00

37 500,00

48 500,00

48 500,00

50 500,00

Saldo finančných operácií

-10 643,00

-10 643,00

115 263,52

123 263,52

117 820,44

117 820,44

135 820,44

Celkové príjmy spolu

688 978,00

689 428,42

881 615,36

889 615,36

895 818,76

899 431,21

920 610,11

z toho obec (B+K+FO)

675 078,00

675 528,42

867 715,36

875 715,36

881 918,76

885 531,21

906 710,11

13 900,00

13 900,00

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

695 806,69

846 964,66

z toho obec (B+K+FO)

427 511,00

427 511,00

427 511,00

427 511,00

438 511,00

440 077,69

591 235,66

z toho ZŠ

255 729,00

255 729,00

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

203 624,52

73 645,45

16 381,00

16 831,42

83 111,84

83 111,84

83 758,32

85 804,08

-62 174,99

Saldo kapitálového rozpočtu

z toho ZŠ

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

Poslanci OZ 6. zmenu rozpočtu Obce Konská ku dňu 28.08.2017 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 tejto
zápisnice schválili.
ZA: 7

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj,

K bodu č. 11
Informácia o schválených projektoch a prácach v obci
-

Chodník Konská – Rajecké Teplice pozdĺž cesty I/64 v k.ú. Konská – realizácia
výstavby bola ukončená k 30.06.2017 ukončená.
Opätovne obec oslovila Mesto Rajecké Teplice, aby nadviazali na výstavbu chodníka
v katastrálnom území Rajecké Teplice.

-

Konská – Nižné Kapustniská odvodnenie 1. etapa – opakované verejné obstarávanie
bolo ukončené 28.06.2017, prihlásilo 5 uchádzačov, víťazná predložená ponuka firmy
STAVBAU s.r.o., Žilina - Bánová, s realizáciou sa začne 18.09.2017.

-

Prestavba a prístavba Domu súp. č. 197 spojená so zmenou na Hasičskú zbrojnicu
a garáž v k.ú. Konská – opakované verejné obstarávanie bolo ukončené 18.08.2017,
prihlásilo 6 uchádzačov, víťazná predložená ponuka spoločnosti GOLDBAU s.r.o
Konská, ktorá následne odstúpila od realizácie prestavby. Druhá v poradí je ponuka
spoločnosti STAVBAU s.r.o., Žilina – Bánová.
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-

Stavebné úpravy bývalej MŠ – realizujú sa priebežne.

-

Prebudovanie Fitness na zasadačku je zrealizované, už len malé úpravy a zakúpenie
vhodného drobného kancelárskeho nábytku.

-

Chodník Konská – Kamenná Poruba pozdĺž cesty III/2108 k.ú. Konská – realizácia
plánovaná v budúcich rokoch, s tým súvisí majetkovoprávne vysporiadanie časti
pozemku vo vlastníctve p. Jany Bielikovej (na predchádzajúcom zasadnutí schválená
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi zmluvnými Obcou Konská ako budúcim
kupujúcim a p. Janou Bielikovou, r. Baránkovou ako budúcim predávajúcim), SP
vybavené – právoplatné.

-

Komunikácia Vyšné Kapustniská a Nižné Kapustniská – projektová dokumentácia
a následne územné rozhodnutie a stavebné povolenie na miestne komunikácie
v lokalite Vyšné aj Nižné Kapustniská v štádiu riešenia s projektantom, nakoľko
v uvedených lokalitách je veľký záujem o výstavbu RD, je nutné stanoviť šírku
komunikácie (bez chodníka) a riešiť všetky siete komplexne; zrealizované
polohopisné a výškopisné zameranie.

-

Chodník pri p. Štaffenovej Ivete (na trase Hlavná ulica) – štúdia chodníka zadaná
projektantovi na spracovanie; zrealizované polohopisné a výškopisné zameranie.

-

Zber a preprava komunálneho odpadu – po procese verejného obstarávania od júna
2017 realizuje vývoz KO víťazný uchádzač T+T, a.s. Žilina.

-

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

-

Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly MV SR podľa zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
MV SR na vybudovanie hasičskej zbrojnice v obci Konská bude podaná
do 31.08.2017.

-

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

-

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

-

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

-

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, žiadosť
nebola podporená.
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-

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na základe výzvy OPKZPPO1-SC111-2017-23 zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov, Operačný program Kvalita životného
prostredia 310000, projekt: Kompostovanie v Rajeckej doline, prostredníctvom
PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov bola
podaná 31.07.2017.

-

Jednoduché pozemkové úpravy – Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor
a Obec zvolávajú ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových
úprav v katastrálnom území Konská, ktoré sa uskutoční dňa 12. septembra 2017
o 18:00 hod. v Kultúrnom dome Konská.

-

Obhliadka cesty III. triedy III/2108 prechádzajúca obcou Konská spoločne so ŽSK,
Špecialista – oblasť komunikácií a dráh, Odbor dopravy a územného plánovania
12.09.2017.

K bodu č. 12
Rôzne a záver
V tomto bode starostka stručne poinformovala o nasledovnom:
a) Kultúrne a spoločenské podujatia
-

Posedenie so seniormi (184 občanov od 65 rokov) - 20.10.2017.

b) Ostatné
-

Žiadosť p. Šafárika Martina, ktorý žiada osadiť spomaľovací prah pre obmedzenie
dopravnej rýchlosti do 10 km/hod. na ulici 1. mája – 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.

-

Páni poslanci Stranianek V. a Prieložný V. žiadali informácie o počte zamestnancov
a UoZ (z ÚPSVaR), ktorí zabezpečujú údržbu verejnej zelene v obci, keď kosenie je
realizované aj firmou, taktiež navrhli zvážiť možnosť zakúpenia vhodnej väčšej
techniky na zvládnutie kosenia väčších plôch a celkovej údržby zelene v obci.
Starostka informovala, že momentálne máme 1 stáleho zamestnanca + príležitostne
niekoho na dohodu a UoZ - momentálne máme 3, všetci sú na PN. Uviedla, že dala
zverejniť aj pracovnú ponuku na obsadenie voľného pracovného miesta na úseku
údržby obecného majetku a zelene a taktiež aj ponuku brigády, vhodní kandidáti sa
nenašli. Opakovane obec zverejní ponuku práce (v spolupráci s ÚPSVaR Žilina)
prostredníctvom Internetového Sprievodcu Trhom Práce (ISTP.sk).

-

Na zasadnutí sa zúčastnili aj občania p. Gabčík J., p. Janura Š., p. Jankovič M.
a Jankovičová V., ktorí sa zaujímali o 1. etapu odvodnenia v lokalite Konská – Nižné
Kapustniská, nakoľko celá lokalita je značne podmáčaná. Apelovali na predstaviteľov
obce, aby našli spôsob, ako vyriešiť problém na ich pozemkoch, resp. v celej lokalite.
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Starostka k danej problematike uviedla, že sú ešte otvorené otázky, ktoré sa priebežne
riešia alebo sa budú ešte riešiť.
-

Pani Jankovičová V. zároveň upozornila na spôsob a rozsah realizácie oplotenia, ktoré
realizuje p. Ing. Kuzmiak M. na Ulici 1. mája, žiadala o prešetrenie a zjednanie
nápravy a taktiež apelovala na vyriešenie problému s parkovaním na Novej ulici –
parkovanie z obidvoch strán miestnej komunikácie, následne sťažená prejazdnosť,
nedostatočný výhľad, ohrozená bezpečnosť a pod. (Rovnaký názor na parkovanie
v obci, nie len na Novej ulici, mali aj ostatní prítomní). Starostka odpovedala, že
oplotenie sa už rieši a čo sa týka parkovania v obci, obráti sa so žiadosťou
o spoluprácu na Políciu.

-

Pán Piala M. upozornil aj na čierne skládky odpadu, ktoré vznikajú v menej
frekventovaných lokalitách obce a žiadal o informácie, ako má postupovať v prípade,
keď takúto skutočnosť zistí, resp. priamo vidí. Zároveň upozornil na problém
s hovädzím dobytkom, ktorý pán Lepka J. – SHR, pasie v ohrade v kat. úz. obce
Konská a tento mu z ohrady často uteká a voľne sa pohybuje. Starostka prisľúbila
preverenie jeho upozornení, v prípade, že sú opodstatnené, zjednanie nápravy.

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

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Overovatelia:
- p. Nikoleta Majerčíková

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

- p. Juraj Šimkulič

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