Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Konskej,
ktoré sa konalo dňa 25.09.2017

Prítomní:

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

PRÍTOMNÍ: 9
NEPRÍTOMNÍ: 0
Program:

podľa pozvánky

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

p. Baránková Renáta

Overovatelia:

p. Majerčíková Nikoleta, p. Prieložný Vladimír

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 Obecného zastupiteľstva v Konskej v 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,
Prieložný Vladimír, 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. Prieložného Vladimíra – poslancov OZ.
Poslanci OZ p. Baránkovú Renátu určenú za zapisovateľku zápisnice
a p. Majerčíkovú Nikoletu a p. Prieložného Vladimíra za overovateľov zápisnice
schválili.
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu č. 3
Schválenie pridelenia uvoľneného nájomného bytu č. 4 v bytovom dome č.s. 599/9 na
Školskej ulici
Starostka obce Ing. Janka Stupňanová pripomenula prítomných situáciu
z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 11.09.2017:
Bytová a sociálna komisia po prehodnotení predložených dokladov žiadateľov, ktorí
spĺňali podmienky na pridelenie obecného nájomného bytu, s prihliadnutím na dĺžku vedenia
v evidencii žiadateľov, na ich rodinné a sociálne pomery, odporučila OZ prideliť byt p. Ing.
Čajovej Martine bytom Kamenná Poruba a za náhradníčku odporučila určiť p. Hodásovú
Danu bytom Kamenná Poruba.
Poslanci OZ o pridelení uvoľneného 2-izbového bytu č. 4 v BD č.s. 599/9 na Školskej
ulici nerozhodli, nakoľko ZA hlasovali 4 poslanci a PROTI 4 poslanci z celkového počtu
prítomných na zasadnutí 8.
Pán poslanec Stranianek Viliam a ďalší poslanci, ktorí hlasovali proti, zdôvodnili
svoje rozhodnutie tým, že obecné nájomné byty by sa mali prednostne prideľovať občanom
našej obce, teda tým, ktorí majú v obci trvalý pobyt, predovšetkým mladým rodinám, ktoré
spĺňajú podmienku príjmu. Pani Ing. Čajová Martina nespĺňa všetky tieto podmienky, lebo má
trvalý pobyt v obci Kamenná Poruba, taktiež podmienku trvalého pobytu nespĺňa ani p.
Hodásová Dana.
Starostka opätovne predložila návrh na pridelenie uvoľneného bytu p. Ing. Čajovej
Martine, bytom Kamenná Poruba a dala za predložený návrh hlasovať.
ZA: 4
Dávidík Rudolf, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová Tatiana

HLASOVANIE
PROTI: 5

ZDRŽAL SA: 0

Baránek Štefan, Masár Dušan,
Prieložný Vladimír, Stranianek Viliam,
Šimkulič Juraj

Následne dala starostka hlasovať za návrh p. poslanca Stranianka Viliama, prideliť byt
žiadateľom spĺňajúcim podmienky na pridelenie bytu, ktorí zároveň spĺňajú aj podmienku
trvalého pobytu v našej obci, a to p. Mgr. Remencovej s manželom Remencom Danielom.
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ZA: 5

HLASOVANIE
PROTI: 4

Baránek Štefan, Masár Dušan,
Prieložný Vladimír, Stranianek Viliam,
Šimkulič Juraj

Dávidík Rudolf, Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter, Ing. Rosincová
Tatiana

ZDRŽAL SA: 0

Poslanci OZ pridelenie 2-izbového obecného nájomného bytu č. 4 v BD č.s. 599/9
na Školskej ulici na obdobie 3 rokov od 01.10.2017 do 30.09.2020 schválili žiadateľom
spĺňajúcimpodmienky na pridelenie obecného nájomného bytu p. Mgr. Remencovej
Martine s manželom, trvale bytom Konská.

K bodu č. 4
Rôzne a záver
V tomto bode starostka stručne poinformovala o nasledovnom:
a) Kultúrne a spoločenské podujatia
-

Posedenie so seniormi (184 občanov od 65 rokov) – v piatok 20.10.2017 o 15:00 hod.
v Kultúrnom dome Konská; všetci seniori od 65 rokov dostanú na toto podujatie
pozvánku, ako je už tradíciou. Posedenie našim seniorom spríjemnia kultúrnym
programom deti z našej ZŠ s MŠ.

b) Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Konskej
–
–
–
–
–
–
–
–
–

K pôvodne schválenému harmonogramu OZ boli pridané aj 2 neplánované termíny:
30.01.2017 (uskutočnené)
30.03.2017 (uskutočnené)
15.05.2017 (uskutočnené)
19.06.2017 (uskutočnené)
28.08.2017* (neplánované – uskutočnené)
11.09.2017 (uskutočnené)
25.09.2017* (neplánované – prebiehajúce)
09.10.2017
11.12.2017,
zasadnutia boli zvolané podľa potreby, nakoľko si to riešenie vzniknutých záležitostí
vyžadovalo. Starostka navrhla najbližší termín zasadnutia 09.10.2017 presunúť na
koniec 10. mesiaca, resp. na začiatok 11. mesiaca, o čom budú poslanci OZ včas
informovaní, aby si mohli zorganizovať svoje pracovné aj súkromné povinnosti.

c) Ostatné
-

Rekonštrukcia chodníka Konská, Rajecká cesta – výzva na predkladanie cenových
ponúk ukončená 14.09.2017 o 15:00 hod., predpokladaná hodnota 12.424,75 Eur bez
DPH (s DPH 14.909,70), t.j. . Prihlásili sa 2 uchádzači: STANDAN, s.r.o., Žilina
s cenovou ponukou 15.177,15 Eur s DPH a ALT, s.r.o., Poluvsie s cenou ponukou
14.676,50 Eur s DPH; víťaznou je ponuka spoločnosti ALT, s.r.o., s realizáciu prác sa
začne v mes. 10./2017.
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-

Jednoduché pozemkové úpravy - Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor
a Obec Konská zvolali ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých
pozemkových úprav v katastrálnom území Konská, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.
septembra 2017 o 18:00 hod. v Kultúrnom dome Konská. Na tomto zasadnutí bolo
ustanovené Združenie účastníkov JPÚ Konská, schválené Stanovy združenia a zvolené
orgány združenia. Predseda: Ing. Janka Stupňanová a členovia: p. Marcela Halúsková,
p. Vladimír Prieložný, p. Miroslav Brodňan, p. Ing. Peter Mičuch a náhradník p. Ing.
Ondrej Baránek.

-

Dotácia na zakúpenie zariadení určených na separovaný zber - na predchádzajúcom
zasadnutí OZ boli poslanci oboznámení o možnosti opätovného podania žiadostí na
projekt na Envirofond, ktoré v roku 2016 neboli úspešné. Jednalo sa o zakúpenie
zariadení na zber a separáciu BRO v obci Konská, konkrétnejšie o dotáciu na traktor,
štiepkovač, hydraulickú ruku na biomasu, čelný nakladač a vlečku.
Spoločnosť, ktorá obci pôvodne vypracovala žiadosti a o tejto možnosti nás
informovala, po zverejnení podrobných podmienok k žiadostiam o dotáciu zistila, že
došlo k zásadnej zmene a to, že Envirofond vylúčil zo zoznamu oprávnených
výdavkov na rok 2018 zakúpenie zariadení určených na triedený zber, čo je dôvodom,
že opakované podanie žiadostí na projekt tak, ako bol minulý rok spracovaný, nie je
možné.

-

Kontrola parkovania áut a meranie rýchlosti na ceste III. triedy III/2108 a na
miestnych komunikáciách – dňa 05.09.2017 bola táto požiadavka na základe sťažností
a požiadaviek občanov písomne zaslaná Okresnému riaditeľstvu PZ Žilina –
pracovisko Rajec a na OR PZ DI Žilina. Polícia už začala s kontrolami.

-

Dňa 19.09.2017 bola starostkou obce podpísaná Darovacia zmluva medzi darcom SR
zastúpenou MV SR a obdarovaným Obcou Konská. Obec získala dar – prebytočný
majetok štátu – 6-miestne motorové vozidlo VW Multivan, rok výroby 2001,
obstarávacia cena 50.109,58 Eur, zostatková cena 0,00 Eur.

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

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Overovatelia:
- p. Majerčíková Nikoleta

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

- p. Prieložný Vladimír

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