Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Konskej,
ktoré sa konalo dňa 27.11.2017

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. Dávidík Rudolf, p. Masár Dušan

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. Dávidíka Rudolfa, p. Masára Dušana – poslancov OZ.
Poslanci OZ p. Baránkovú Renátu určenú za zapisovateľku zápisnice
a p. Dávidíka Rudolfa a p. Masára Dušana 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
Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016
So Správou nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky, Správou
k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov a Konsolidovanou výročnou
správou vrátane údajov individuálnej výročnej správy zostavenej k 31.12.2016 určenej
štatutárnemu orgánu a Obecnému zastupiteľstvu Obce Konská oboznámila prítomných
starostka obce.
Zodpovedný audítor - Ing. Mária Kasmanová v správe uviedla, že uskutočnila audit
konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný
celok zostavila materská účtovná jednotka Obec Konská, a ktorá obsahuje konsolidovanú
súvahu k 31.12.2016, konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu a súvisiace poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad
a účtovných metód.
Podľa názoru audítora konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej
správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Obec Konská, poskytuje
pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie k 31.12.2016 a konsolidovaného
výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky
a individuálnej účtovnej závierky, podľa názoru audítora:
- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe vrátane údajov individuálnej
výročnej správy zostavenej za rok 2016 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou
a s individuálnou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve vrátane
údajov individuálnej výročnej správy, ktoré sa v nej uviedli v súlade so zákonom
o účtovníctve.
Okrem toho, na základe poznatkov audítora o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré
audítor získal počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky a individuálnej účtovnej
závierky, audítor je povinný uviesť, či zistil významné nesprávnosti v konsolidovanej
výročnej správe vrátane údajov individuálnej výročnej správy, ktorú audítor obdržal pred
dátumom vydania správy audítora. V tejto súvislosti audítor uviedol, že neexistujú žiadne
zistenia, ktoré by mal uviesť.
Poslanci OZ Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej
závierky; Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov;
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Konsolidovanú výročnú správu vrátane údajov individuálnej výročnej správy
k 31.12.2016 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Konská vzali na
vedomie.
K bodu č. 4
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Konská
Hlavná kontrolórka obce p. Mária Galová vypracovala Protokoly č. 5,6,7/2017
z vykonaných kontrol, s obsahom ktorých oboznámila prítomných starostka obce. V zmysle
plánu kontrolných činností HK obce Konská na 2. polrok 2017 boli vykonané nasledovné
kontroly:
- kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavania platných
predpisov a interných smerníc za obdobie 1. polroka 2017
- kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly
- kontrola likvidačných listín dodávateľských faktúr
Pri kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky.
Poslanci OZ správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti vykonanej
v zmysle plánu kontrolných činností HK Obce Konská na 2. polrok 2017 vzali na
vedomie.
K bodu č. 5
Rozpočtové opatrenie č. 8 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 30.09.2017:
8. zmena rozpočtu Obce Konská
1. V príjmovej časti: v príjmovej časti rozpočtu boli vykonané len medzipoložkové zmeny
z dôvodu reálneho čerpania jednotlivých položiek – príjem za rozbitý riad v KD, prenájom
KD, príjem poplatku za komunálny odpad, za prenájom ihriska a iné.
Zmena príjmov
0
2. Vo výdavkovej časti: vo výdavkovej časti nastali len drobné medzipoložkové zmeny
vyplývajúce zo zmien čerpania na jednotlivých položkách – čerpanie príspevku z ÚPSVaR na
mzdy, školenia, mzdy na základe dohody o vykonaní práce, služby v rámci verejného
obstarávania.
Zmena výdavkov
0
3. Finančné operácie príjem:
Zmena príjmov

0

4. Finančné operácie výdavok
Zmena výdavkov

0
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5. Kapitálové výdavky: v kapitálových výdavkoch nastali medzipoložkové zmeny na
investičných akciách – PD Rekonštrukcia chodníka Konská, Rajecká cesta, PD na dažďovú
kanalizáciu Konská - Nižné Kapustniská - odvodnenie 1. etapa.
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.) ...

Upravený
rozpočet
(7.)

Upravený
rozpočet
(8.)

Upravený
rozpočet
(9.)

Upravený
rozpočet
(10.)

k 28.02.2017

k 31.8.2017

k 30.09.2017

k 31.10.2017

k 27.11.2017

Bežné príjmy celkom

662 121,00

662 571,42

733 934,12

733 934,12

736 348,14

741 288,29

z toho obec

648 221,00

648 671,42

720 034,12

720 034,12

722 448,14

727 388,29

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

594 830,24

594 830,24

594 830,24

617 235,24

z toho obec

333 154,00

333 154,00

339 101,24

339 101,24

339 101,24

339 101,24

z toho ZŠ celkom

255 729,00

255 729,00

255 729,00

255 729,00

255 729,00

278 134,00

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

139 103,88

139 103,88

141 517,90

124 053,05

945,00

945,00

945,00

945,00

z toho ZŠ vlastné príjmy

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

Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom

56 857,00

56 857,00

201 634,42

201 634,42

201 634,42

201 634,42

Saldo kapitálového rozpočtu

-56 857,00

-56 857,00

-200 689,42

-200 689,42

-200 689,42

-200 689,42

Finančné operácie príjmové

26 857,00

26 857,00

186 320,44

186 320,44

186 320,44

186 320,44

Finančné operácie výdavkové

37 500,00

37 500,00

50 500,00

50 500,00

50 500,00

50 500,00

Saldo finančných operácií

-10 643,00

-10 643,00

135 820,44

135 820,44

135 820,44

135 820,44

Celkové príjmy spolu

688 978,00

689 428,42

921 199,56

921 199,56

923 613,58

928 553,73

z toho obec (B+K+FO)

675 078,00

675 528,42

907 299,56

907 299,56

909 713,58

914 653,73

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

846 964,66

846 964,66

846 964,66

869 369,66

z toho obec (B+K+FO)

427 511,00

427 511,00

591 235,66

591 235,66

591 235,66

591 235,66

z toho ZŠ

255 729,00

255 729,00

255 729,00

255 729,00

255 729,00

278 134,00

5 738,00

6 188,42

74 234,90

74 234,90

76 648,92

59 184,07

16 381,00

16 831,42

-61 585,54

-61 585,54

-59 171,52

-76 636,37

z toho ZŠ

Účtovný prebytok/schodok
Prebytok/schodok hospodárenia
obcí/VÚC po vylúčení FO
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Poslanci OZ 8. rozpočtové opatrenie Obce Konská zo dňa 30.09.2017 vykonané
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.
vzali na vedomie.
K bodu č. 6
Rozpočtové opatrenie č. 9 na rok 2017
Starostka odovzdala slovo p. Ing. Anne Chupáňovej, aby poinformovala prítomných
o úprave rozpočtu, vykonanej 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 31.10.2017:
9. zmena rozpočtu Obce Konská
1. V príjmovej časti: v príjmovej časti rozpočtu nastalo navýšenie rozpočtu 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 €, navýšenie PK normatívu pre ZŠ o 1.610,00 € a navýšenie z dôvodu preplatku
zo VŠZP za r. 2016 vo výške 214,57 €. Ďalej boli vykonané len medzipoložkové zmeny
z dôvodu reálneho čerpania jednotlivých položiek – príjem za rozbitý riad v KD, prenájom
KD, príjem dane za ubytovanie.
Zmena príjmov
2.414,02 €
2. Vo výdavkovej časti: vo výdavkovej časti nastali len drobné medzipoložkové zmeny
vyplývajúce zo zmien čerpania na jednotlivých položkách – čerpanie príspevku z ÚPSVaR na
mzdy, nákup ochranných pracovných odevov, poistenie kamerového systému a verejného
osvetlenia.
Zmena výdavkov
0
3. Finančné operácie príjem:
Zmena príjmov

0

4. Finančné operácie výdavok
Zmena výdavkov

0

5. Kapitálové výdavky:
Zmena kapitálových výdavkov

0

6. Kapitálové príjmy:
Zmena kapitálových príjmov

0

Poslanci OZ 9. rozpočtové opatrenie Obce Konská zo dňa 31.10.2017 vykonané
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.
vzali na vedomie (v rozsahu podľa tabuľky v bode číslo 5 tejto zápisnice).
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K bodu č. 7
Zmena rozpočtu č. 10 na rok 2017
Starostka opäť odovzdala slovo p. Ing. Anne Chupáňovej, aby oboznámila
prítomných s návrhom 10. 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 27.11.2017:
10. zmena rozpočtu Obce Konská
1. V príjmovej časti: : v príjmovej časti rozpočtu nastalo navýšenie rozpočtu o príjem na
jednotlivých položkách rozpočtu, ktoré prevyšujú schválený rozpočet. Ide o položky príjem dane za ubytovanie, príjem poplatku za KO, za prenájom KD, za prenájom
viacúčelového ihriska, poplatok za ohlásenie drob. stavby, 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 601,32 €, navýšenie PK
normatívu pre ZŠ pre predškolákov 125,00 € a navýšenie PK normatívu pre ZŠ na
vzdelávacie poukazy o 585,00 € .
Zmena príjmov
4.940,15 €
2. Vo výdavkovej časti: vo výdavkovej časti nastali len drobné medzipoložkové zmeny
vyplývajúce zo zmien čerpania na jednotlivých položkách - čerpanie dotácie z ÚPSVaR na
mzdy, 2% navýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe a s tým súvisiacich odvodov
zdravotného a sociálneho poistenia, prídel so SF, vyúčtovanie dotácie na voľby do VÚC
2017, nákup ochranných pracovných odevov, nákup zariadení do KD, zvýšenie spotreby el.
energie v dome smútku...
Zmena výdavkov

0

3. Finančné operácie príjem:
Zmena príjmov

0

4. Finančné operácie výdavok
Zmena výdavkov

0

5. Kapitálové výdavky: v kapitálových výdavkoch nastali medzipoložkové zmeny, a to
presun fin. prostriedkov z RF na investičnú akciu Konská - Nižné Kapustniská - odvodnenie
1. etapa, ktorá sa zrealizovala.
Zmena kapitálových výdavkov
0
6. Kapitálové príjmy:
Zmena kapitálových príjmov

0

Poznámka: Rozpočet ZŠ s MŠ sa zvýšil o čiastky navýšenia PK normatívu o sumu
21.695,00 €, PK VP 585,00 € a fin. príspevok na predškolákov o sumu 125,00 €.
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Poslanci OZ 10. zmenu rozpočtu Obce Konská ku dňu 27.11.2017 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 (v rozsahu podľa tabuľky
v bode číslo 5 tejto zápisnice).
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. 8
Návrh na určenie novej výšky nájomného v bytovom dome č.s. 599/9 a 600/11
Starostka obce Ing. Janka Stupňanová stručne oboznámila prítomných s problematikou
výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch, na výstavbu ktorých boli použité
prostriedky
zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácia Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR.
Podľa § 2 ods. 1) Opatrenia MF SR z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien
nájmu bytov: Maximálne ceny ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho
rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov po 1.
februári 2001 a bytov obstaraných výstavbou, prestavbou alebo dostavbou bytov
a skolaudovaných po 1. februári 2001, sa určujú vo výške 5 % z obstarávacej ceny bytu.
Podľa § 18 ods. 2) zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v zn.n.p.: Vlastník z dohodnutého nájomného tvorí fond prevádzky,
údržby a opráv ročne minimálne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu.
Podľa článku III. bodu 3.5 zmluvy o nájme bytu (resp. opakovanom nájme bytu):
Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ (obec) je oprávnený podľa ust. § 696 ods.
1 Občianskeho zákonníka jednostranne zvýšiť nájomné, úhradu za plnenie poskytované
s užívaním bytu a zmeniť ďalšie podmienky nájomnej zmluvy tak, ako ustanovuje osobitný
predpis.
Terajšia výška nájomného:
2,50 €/1m2 podlahovej plochy mesačne
Minimálna výška nájomného: 2,45 €/1m2 podlahovej plochy mesačne
Maximálna výška nájomného: 4,86 €/1m2 podlahovej plochy mesačne
Nakoľko BD sú postavené a užívané 7. rok, čoraz viac sa čerpajú prostriedky z fondu
prevádzky, údržby a opráv a zvýšené sú aj režijné náklady. Výška nájomného vrátane tvorby
tohto fondu bola na začiatku stanovená takmer v minimálnej výške tak, aby predovšetkým
postačovala na splátky úveru a tvoril sa fond prevádzky, údržby a opráv v zákon stanovenej
výške.
Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov sa z fondu prevádzky, údržby a opráv financujú výdavky
spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných
zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako
aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu.
Navrhovaná výška nájomného:
2,60 €/1m2
2,70 €/1m2
2,80 €/1m2
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Prepočty ročného príjmu z nájomného a ročných nákladov na bytové domy sú
obsahom tabuliek, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.
Poslanci OZ schválili výšku nájomného v obecných nájomných bytoch č. s. 599/9
a 600/11 na Školskej ulici vo výške 2,70 Eur/1m2 podlahovej plochy mesačne
s účinnosťou od 01.01.2018.
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. 9
Návrh na zvýšenie čiastky, o ktorú sa zvýši životné minimum pre stanovenie minimálnej
hranice príjmu pre žiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu
V nadväznosti na predchádzajúci bod programu rokovania OZ, starostka predniesla
návrh na zvýšenie čiastky, o ktorú sa zvýši životné minimum pre stanovenie minimálnej
hranice príjmu pre žiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu.
Zákon NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v zn.n.p. v § 12 a § 22 a stanovuje maximálnu hranicu príjmu, ktorú nemôže presiahnuť
žiadateľ o pridelenie obecného nájomného bytu, resp. o opakované uzatvorenie zmluvy
o nájme bytu.
Obecné zastupiteľstvo v Konskej Uznesením č. 2/2010 v bode 1. pod písm. c)
schválilo dňa 30.04.2010 aj sumu 88,61 Eur, o ktorú sa zvýši suma životného minima pre
stanovenie minimálnej výšky hranice príjmu, ktorú musí žiadateľ o pridelenie obecného
nájomného bytu dosiahnuť.
Suma ŽM sa zvyšovala o čiastku, ktorá predstavovala minimálnu finančnú rezervu na
úhradu nájomného a služieb súvisiacich s užívaním bytu. Z dôvodu zvýšenia nájomného, by
bolo vhodné zvýšiť aj pôvodnú čiastku 88,61 € aspoň na 90,00 €.
Poslanci OZ schválili sumu, o ktorú sa zvýši suma životného minima pre
stanovenie minimálnej výšky hranice príjmu, ktorú musí žiadateľ o pridelenie obecného
nájomného bytu dosiahnuť vo výške 90,00 Eur s účinnosťou od 01.01.2018.
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. 10
Návrh zmien a doplnkov ÚPN - O Konská
Medzi povinnosti obce a samosprávnych krajov patrí aj povinnosť sledovať stav –
aktuálnosť schváleného územného plánu, prehodnotiť najmenej 1-krát za štyri roky, či nie sú
potrebné jeho zmeny alebo doplnky, resp. či netreba obstarať nový územný plán. Obecné
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zastupiteľstvo Obce Konská sa na VZN č. 19 o záväznej časti územného plánu Obce Konská
uznieslo dňa 31.08.2012 uznesením č. 5/2012, bod 1., písm. g), VZN nadobudlo účinnosť dňa
18.9.2012. Vzhľadom k tomu, že sa riešia JPÚ v lokalitách ,,Niževsie“ a Podstránie“, vznikla
potreba v lokalite ,,Podstránie“ zrealizovať čiastočné zmeny v prospech občanov – rozšírenie
individuálnej bytovej výstavby (IBV). Taktiež zmeny si vyžaduje lokalita v časti pri ZŠ s MŠ,
kde je vymedzené územie – občianska vybavenosť a hromadná bytová výstavba. Drobné
aktualizácie sa zapracujú v zmenách a doplnkoch ÚPN-O Konská. Riešením zmien územného
plánu môže obec žiadať o pridelenie dotácie od Ministerstve dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR každoročne od 15. januára do 28. februára. Uskutoční sa výber
odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPD a spracovateľa územného plánu.
O procese etáp a realizácie zmien a doplnkov ÚPN-O budú poslanci priebežne
informovaní, uviedla starostka obce.
Poslanci OZ zabezpečenie obstarania Zmeny a doplnku ÚPN-O Konská č. 1
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. 11
Informácie o MAS
V tomto bode starostka v krátkosti informovala poslancov OZ o schválení štatútu
MAS v rámci výzvy č.21/PRV/2017, kde získala Miestna akčná skupina Rajecká dolina na
projektový zámer: ,,Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť“ celkovú sumu 1. 360.358,54 Eur,
z toho alokácia PRV predstavuje sumu 657.641,12 Eur a alokácia časť IROP 702.717,42 Eur.
MAS tvorí 49 % verejný sektor (mestá, obce) a 51 % neverejný sektor (súkromný sektor,
občianske združenia). Následne v rámci MAS, ktorej sme členom, bude podaná žiadosť
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov
MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, kód výzvy: IROP-PO5-SC5112017-23. Termín podania žiadosti je do 30.11.2017 (1. hodnotiace kolo).
Poslanci OZ Informácie o Miestnej akčnej skupine Rajecká dolina – Rozhodnutie
o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej
akčnej skupiny vzali na vedomie.
K bodu č. 12
Informácie o návrhoch VZN, dodatkov k VZN, o smerniciach, dokumentoch obce
Nakoľko v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov do kompetencie OZ patrí aj uznášať sa na nariadeniach,
schvaľovať štatút obce a ďalšie dokumenty a rozhodovať o mnohých ďalších základných
otázkach života obce, starostka oboznámila poslancov s návrhmi VZN, dodatkov k VZN,
o zmenách v smerniciach a dokumentoch obce pripravených na proces schvaľovanie na
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poslednom zasadnutí OZ v roku 2017, ktoré sa bude konať 11.12.2017. Jednalo sa
o nasledovné dokumenty:
 návrh dodatku č. 5 k VZN Obce Konská č. 1 o dani z nehnuteľností (bez zmien na
rok 2018)
 návrh dodatku č. 1 k VZN Obce Konská č. 2 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (bez zmien na rok 2018)
 návrh dodatku č. 5 k VZN Obce Konská č. 3 o dani za psa, o dani za užívanie
verejného priestranstva, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a o dani
za nevýherné hracie prístroje (bez zmien na rok 2018)
 návrh VZN č. 5 Obce Konská o podmienkach poskytovania sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby (pôvodné VZN z roku 2013 a jeho dodatok
z roku 2014 sa nahradí aktuálnejším znením v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov; obec bude naďalej
poskytovať: opatrovateľskú službu a podpornú službu/odľahčovaciu službu;
vypúšťa sa: pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania
rodinného života a pracovného života)
 návrh dodatku č. 4 k VZN Obce Konská č. 10 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 (poplatky zostávajú nezmenené, dátum vykonania zápisu
pre školský rok 2018/2019 bol vedením ZŠ s MŠ navrhnutý na 09.04.2018)
 návrh dodatku č. 8 k VZN č. 12 Obce Konská o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území
obce Konská (návrh výšky dotácie na rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Konská)
 návrh VZN č. 25 Obce Konská o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
(nové VZN vyplýva predovšetkým zo zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších predpisov)
 Štatút Obce Konská (štatút z roku 2011 bude nahradený novým aktuálnym znením
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov)
 Zásady vybavovania sťažností doručených Obci Konská (pôvodné zásady z roku
2012 a dodatok z roku 2015 budú nahradené novým aktuálnym znením v súlade so
zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov)
 Úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
a ostatné poplatky obce Konská (z roku 2016) - Dodatok č. 1 (je potrebné
prehodnotenie výšky poplatku za prenájom kuchyne KD a prenájom KD na oslavy,
stretnutia, tzv. poprávky po svadbe).
Poslanci OZ informácie o návrhoch VZN, dodatkov k VZN, o smerniciach
a dokumentoch Obce Konská vzali na vedomie.
K bodu č. 13
Informácie o aktivitách v obci
Starostka obce Ing. Janka Stupňanová podrobne informovala poslancov o aktivitách
v obci:
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Majetkovoprávne vysporiadanie:
- Cintorín – nevysporiadaná je časť pod stavbou Domu smútku a popri oplotení v mieste,
kde sa nachádza výsadba drevín a tiež aj samotný cintorín. Žijúci vlastníci dotknutých
parciel budú písomne oslovení, za neznámych sa osloví SPF.
- „Otočňa“ – bude sa pokračovať vo vysporiadaní vlastníckych vzťahov na ,,Otočni“
obdobným spôsobom ako pri cintoríne.
Rozpracované projektové dokumentácie, štúdie:
- PD na vypracovanie technickej infraštruktúry v lokalite Vyšné Kapustniská v rozsahu pre
územné rozhodnutie (komunikácia, splašková kanalizácia a vodovod, rozšírenie
distribučnej siete STL plynovodu vedenie NN, prekládka NV, trafostanica, verejné
osvetlenie).
- PD na vypracovanie technickej infraštruktúry v lokalite Nižné Kapustniská v rozsahu pre
územné rozhodnutie (komunikácia, dažďová kanalizácia a retenčná nádrž, splašková
kanalizácia, rozšírenie a prekládka vodovodu, rozšírenie distribučnej siete STL
plynovodu vedenie NN, prekládka NV, trafostanica, verejné osvetlenie).
- Štúdia chodníka pri autobusovej zastávke, pozdĺž cesty III/2108 (pri p. I. Štaffenovej).
- PD stavby ,,INS_FTTH_ZA_Konská pre vydanie územného rozhodnutia. Projektová
dokumentácia rieši vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s. v celom
katastrálnom území obce Konská.
Stavebná komisia – činnosť:
- Žiadosť p. Z. Cuperovej o ochranu jej nehnuteľnosti – jedná sa o spoločnú cestu medzi
jej RD a predajňou Koruna. Autá, ktoré zásobujú predajňu alebo parkujú pri predajni
v tesnej blízkosti RD, poškodzujú jej majetok. Žiada zvážiť možnosť osadenia dopravnej
značky - zákaz parkovania osobným vozidlám.
Komisia odporúča posúdiť predmetnú žiadosť projektantovi.
Poslanci s odporúčaním komisie súhlasili.
- Žiadosť p. Ing. M. Brandta, PhD. o umiestnenie dopravného značenia alebo dopravného
zrkadla pri výjazde z Tichej ulice na Novú ulicu.
Stavebná komisia odporúča osadenie zrkadla na vlastné náklady, nakoľko komunikácia je
v súkromnom vlastníctve. Vo výhľade z ulice bránia prevažne autá obyvateľov
bývajúcich na Tichej ulici.
Poslanci s odporúčaním komisie súhlasili.
- Žiadosť p. M. Šafárika o osadenie spomaľovacieho prahu pre obmedzenie dopravnej
rýchlosti do 10 km/hod. na ulici 1. mája.
Nakoľko obec tento rok vybudovala dažďovú kanalizáciu a budúci rok je naplánovaná
realizácia asfaltového koberca na tejto miestnej komunikácii, žiadosť ostáva otvorená.
- Žiadosť p. M. Kmetíkovej o odkúpenie obecného pozemku – EKN parcelné č. 2238/3
ostatná plocha o výmere 50 m2 a 2270/4 ostatná plocha o výmere 48 m2 .
Stavebná komisia neodporúča v súčasnosti odpredaj predmetných parciel, nakoľko
priľahlé parcely EKN parcelné č. 33 a 34 sú v podielovom spoluvlastníctve a odpredajom
by mohli byť obmedzené vlastnícke práva – vstupy na pozemky ostatným
spoluvlastníkom.
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Ďalšie žiadosti týkajúce sa dopravného značenia a verejného osvetlenia:
- Žiadosť p. J. Ondrišíka o osadenie dopravného zrkadla pri výjazde od jeho RD na
Rajeckú cestu (oproti Drealu).
Starostka obce písomne požiadala Slovenskú správu ciest o riešenie umiestnenia
dopravného zrkadla a výrubu náletových drevín na ceste I/64.
Väčšina poslancov nesúhlasila s osadením dopravného zrkadla z dôvodu dostatočného
výhľadu.
- Žiadosť p. Ing. A. Komolíkovej o osadenie verejného osvetlenia - pouličnej lampy na
Zápilí.
K žiadosti starostka uviedla, že dala vypracovať cenovú ponuku na osvetlenie v danej
lokalite a tiež aj v lokalite pri RD p. M. Vereša na Novej ulici.
- Žiadosť Slovenských liečebných kúpeľov Rajecké Teplice, a.s. v zastúpení advokáta
doc. JUDr. Š. Kočana, PhD., ktorá bola na obec doručená dňa 13.11.2017,
o nainštalovanie dopravnej značky B6 zákaz vjazdu motorových vozidiel do mesta
Rajecké Teplice z cesty I/64, a to v smere od Žiliny na Kuneradskú cestu a v smere od
Rajca na Rajeckú cestu.
Starostka informovala poslancov, že napísala záporné stanovisko k nainštalovaniu
dopravného značenia. Spoločným listom so starostami okolitých obcí vyjadria svoj
nesúhlas s osadením dopravnej značky – zákazu vjazdu, nakoľko by to občanom
spôsobilo nemalé problémy.
Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií - oboznámenie:
- Zelené oázy - 12. ročník grantového programu spoločnosti Slovnaft, a.s. a nadácie
Ekopolis. Suma 56.000 € bude rozdelená medzi najlepšie projekty. Možnosť získať 1.000
€ až 5.000 €. Jednalo by sa o výsadbu zelene na cintoríne – svah nad Zábystričím, termín
na podanie žiadosti do 11.12.2017.
- Výzva MV SR prostredníctvom Rady vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018. Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia
predkladať na okresný úrad v sídle kraja, v územnom obvode ktorého majú trvalý pobyt
či sídlo. Na dotácie možno v roku 2018 rozdeliť 1.328.000 €, pričom na jeden projekt je
možné poskytnúť maximálne 66.000 €. Jednalo by sa o poskytnutie dotácií na rozšírenie
kamerového systému v obci, termín na podanie žiadosti - do 14.12.2017.
K bodu č. 14
Návrh rozpočtu 2018 -2020
Starostka obce Ing. Janka Stupňanová oboznámila prítomných poslancov (v súlade s §
11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p. a s § 10 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p.) s návrhom programového
rozpočtu Obce Konská na 3 rozpočtové roky 2018-2020, ktorý je pripravený na proces
schvaľovania na zasadnutí OZ dňa 11.12.2017. Záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba
rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky roku 2018. Rozpočet na nasledujúce 2 roky po
príslušnom rozpočtovom roku nie je záväzný.
Rozpočet Obce Konská na rok 2018 spolu s RO – ZŠ s MŠ Konská je navrhnutý ako
vyrovnaný:
- Príjmy
788.921,63 Eur
- Výdavky
788.921,63 Eur
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Poslanci OZ informácie o návrhu rozpočtu Obce Konská na roky 2018-2020 vzali
na vedomie.
K bodu č. 15
Rôzne a záver
V tomto bode starostka stručne poinformovala o nasledovnom:
a) Najbližšie naplánované podujatia v obci
- Verejné zhromaždenie obyvateľov obce Konská – v nedeľu 03.12.2017 o 15:00 hod.
v Kultúrnom dome v Konskej.
-

Mikuláš – v utorok 05.12.2017 po večernej sv. omši o 18:15 hod. vo farskom kostole –
balíčky pre deti zabezpečí starostka obce.

-

Vianočný stromček – venovala obci p. I. Gáliková, zrezanie a osadenie – v piatok
01.12.2017 – rozsvietenie v utorok 05.12.2017 na Mikuláša.

-

Posledné zasadnutie OZ v tomto roku – v pondelok 11.12.2017 v zasadačke Obecného
úradu (podľa harmonogramu).

b) Ostatné
- Sťažnosť p. V. Straňanka a spol. na p. Mgr. M. Tóthovú, resp. na problematické
susedské spolužitie. KOVP uskutočnila stretnutie dotknutých strán dňa 23.11.2017
o 18:00 hod. na tvare miesta. Mgr. Tóthová sa stretnutia nezúčastnila, ospravedlnila sa
z pracovných dôvodov, vyhovuje jej termín stretnutia v piatok alebo cez víkend,
písomne si vyžiada stanovisko k zoznamu prizvaných osôb - susedia podľa
rozdeľovníka. KOVP spoločne dospela k záveru, že ak budú naďalej pretrvávať
medzi susedmi problémy, pokúsi sa opäť zorganizovať stretnutie tak, aby vyhovovalo
každej strane.
-

Žiadosť p. Kataríny Kardošovej o vyasfaltovanie prístupovej cesty k RD na ulici Jarky
- cesta bola vysypaná makadamom – ukázalo sa, že toto riešenie nie je postačujúce,
prístupovú cestu bude potrebné riešiť komplexne, uviedla starostka.

-

Spôsob a rozsah realizácie oplotenia, ktoré realizuje p. Ing. Kuzmiak M. na Ulici 1.
mája - starostka informovala, že realizácia oplatenia a s ňou vzniknuté problémy ešte
stále rieši Spoločný stavebný úrad v Rajci.

-

Žiadosť p. Ing. Mgr. R. Vereša na vybudovanie prístupovej cesty k RD (polyfunkčný
objekt) na Dolinách, konkrétne navrhuje, že by mohol zrealizovať jednoduché
spevnenie cesty vrátane asfaltu (so súhlasom obce), alebo alternatívne v porovnateľnej
sume by sa mohol spolupodieľať na financovaní, ak by výstavbu prístupovej cesty
realizovala obec.

-

Pán J. Hodás upozornil, že nesvieti osvetlenie na viacúčelovom ihrisku a bolo by
potrebné dobudovať bezbariérový prístup do areálu ihriska - upraviť jestvujúci vchod.
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-

Pán poslanec Ing. P. Mičuch navrhol osadiť stojan na bicykle pri železničnej stanici.

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

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Overovatelia:
- p. Dávidík Rudolf

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

- p. Masár Dušan

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