Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Konskej zo dňa 26.02.2018

Prítomní:

8 poslancov - podľa prezenčnej listiny
(prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov,
Obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa)
Dávidík Rudolf, Masár Dušan, Majerčíková Nikoleta, Ing. Peter
Mičuch, Prieložný Vladimír, Stranianek Viliam, Ing. Rosincová
Tatiana, Šimkulič Juraj
Baránek Štefan

PRÍTOMNÍ: 8
NEPRÍTOMNÝ-ospravedlnený
Program:

podľa pozvánky

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

p. Karnausová Blažena

Overovatelia:

p. Masár Dušan, p. Šimkulič Juraj

K bodu č. 1.
Zahájenie a kontrola uznesenia
Starostka obce p. Ing. Janka Stupňanová privítala všetkých prítomných poslancov
a občanov a konštatovala, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko je
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Obecného zastupiteľstva v Konskej v počte 8.
V ďalšej
časti tohto programu informovala o plnení úloh, ktoré vyplynuli
z predchádzajúcich uznesení OZ. Uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.
Zároveň oboznámila prítomných s programom rokovania a doplnila ho o ďalšie dva
body, t. j. Správu o činnosti futbalového klubu a Správu o kontrolnej činnosti HK obce za rok
2017.
Poslanci OZ takto navrhnutý doplnený program zasadnutia schválili.
ZA: 8
Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Peter
Mičuch, Prieložný Vladimír,
Stranianek Viliam, Ing. Rosincová
Tatiana, Šimkulič Juraj

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 2
Voľba zapisovateľky a overovateľov
V tomto bode starostka obce určila za zapisovateľku:
p. Karnausovú Blaženu – pracovníčku Obecného úradu.
Za overovateľov určila:
p. Masára Dušana, p. Šimkuliča Juraja – poslancov OZ
Poslanci OZ takto určenú zapisovateľku a overovateľov zápisnice schválili.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 8

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu č. 3
Rozpočtové opatrenie č. 13 na rok 2017
Starostka odovzdala slovo p. Ing. Anne Chupáňovej, aby informovala 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 26.02.2018:
13. zmena rozpočtu obce Konská
1. V príjmovej časti: v príjmovej časti rozpočtu nastalo navýšenie o sumu 9 164,54 €
z dôvodu zvýšenia príjmovej položky podielových daní za rok 2017.
Zmena príjmov
9 164,54 €
2. Vo výdavkovej časti:
Vo výdavkovej časti došlo k navýšeniu o 0,02 € pri medzipoložkových presunoch
Zmena výdavkov

0,02 €

3. Finančné operácie príjem
Na príjmovej položke FO nastalo navýšenie o 119,10 € z dôvodu čerpania finančných
prostriedkov fondu opráv z predchádzajúcich rokov na BD 599 a 600
Zmena príjmov
119,10 €
4. Finančné operácie výdavok
Zmena výdavkov

0€

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

Upravený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Upravený
rozpočet

k 28.02.2017

k31.10.2017

k27.11.2017

30.11.2017

11.12.2017

31.12.2017

Bežné príjmy celkom

662 121,00

662 571,42

736 348,14

741 288,29

742 589,42

752 772,42 762 664,33

z toho obec

648 221,00

648 671,42

722 448,14

727 388,29

727 989,42

738 172,42 747 336,96

z toho ZŠ vlastné príjmy

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

14 600,00

14 600,00 15 327,37

Bežné výdavky celkom

588 883,00

588 883,00

594 830,24

617 235,24

617 369,89

617 369,89 639 109,48

z toho obec

333 154,00

333 154,00

339 101,24

339 101,24

339 235,89

339 235,89 339 235,91

z toho ZŠ celkom

255 729,00

255 729,00

255 729,00

278 134,00

278 134,00

278 134,00 299 873,57

ZŠ OK - z obce

127 947,00

127 947,00

127 947,00

127 947,00

127 947,00

127 947,00 145 208,55

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

14 600,00

14 600,00 15 327,37

0,00

0,00

0,00

0,00

ZŠ vrátené vlastné príjmy
ZŠ ušetrené z predch.r.

0,00 0,00

ZŠ PK - zo ŠR

113 882,00

113 882,00

113 882,00

113 882,00

113 882,00

113 882,00 152 278,00

Saldo bežného
rozpočtu

73 238,00

73 688,42

141 517,90

124 053,05

125 219,53

135 402,53 123 554,85

945,00

945,00

945,00

Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky
celkom
Saldo kapitálového
rozpočtu

945,00 945,00

56 857,00

56 857,00

201 634,42

201 634,42

201 634,42

201 634,42 201 634,42

-56 857,00

-56 857,00

-200 689,42

-200 689,42

-200 689,42

-200 689,42 -200 689,42

26 857,00

26 857,00

186 320,44

186 320,44

186 320,44

186 320,44 186 439,54

Finančné operácie výdavkové

37 500,00

37 500,00

50 500,00

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

135 820,44 135 939,54

Celkové príjmy spolu

688 978,00

689 428,42

923 613,58

928 553,73

929 854,86

940 037,86 950 048,87

z toho obec (B+K+FO)

675 078,00

675 528,42

909 713,58

914 653,73

915 254,86

925 437,86 934 721,50

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

14 600,00

14 600,00 15 327,37

Celkové výdavky spolu

683 240,00

683 240,00

846 964,66

869 369,66

869 504,31

869 504,31 891 243,90

z toho obec (B+K+FO)

427 511,00

427 511,00

591 235,66

591 235,66

591 370,31

591 370,31 591 370,33

z toho ZŠ

255 729,00

255 729,00

255 729,00

278 134,00

278 134,00

278 134,00 299 873,57

5 738,00

6 188,42

76 648,92

59 184,07

60 350,55

70 533,55 58 804,97

16 381,00

16 831,42

-59 171,52

-76 636,37

-75 469,89

-65 286,89 -77 134,57

Finančné operácie
príjmové

z toho ZŠ

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

Poslanci OZ 13. rozpočtové opatrenie Obce Konská zo dňa 26.02.2018 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. 4
Zmena rozpočtu č. 1 na rok 2018
Starostka obce odovzdala slovo p. Ing. Chupáňovej Anne, ktorá podala informáciu
o priebežnom čerpaní rozpočtu v roku 2018 v rozpočtovom provizóriu 2018.
1. V príjmovej časti : v príjmovej časti rozpočtu nastalo navýšenie o sumu 2 700,00 €
z dôvodu fin. prostriedkov pre ZŠ s MŠ na školu v prírode, z dôvodu dotácie na register
adries v sume 298,00€, z dôvodu zvýšenia dotácie na REGOB o 20,86€ a z dôvodu
zapojenia čerpania FO pre BD č. 600 - o sumu 277,55€.
Zmena príjmov
3 296,37 €
2. Vo výdavkovej časti :
Vo výdavkovej časti nastali medzipoložkové zmeny z dôvodu rozpočtového provizória,
nakoľko schválený rozpočet na rok 2017 platný pre rozpočtové provizórium - rozpočet na rok
2018 neobsahuje zmeny položiek, ktoré nastali v priebehu roka 2017. K navýšeniu výdavkov
došlo z dôvodu čerpania FO z predchádzajúcich rokov na BD č. 600 a to o sumu 277,55€ .
Zmena výdavkov
277,55 €
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€

Rekapitulácia úprav rozpočtu 517682 Konská
( v eurách )

Názov

Schválený k 1.1. 2018

Upravený rozpočet
k 26.02.2018

Bežné príjmy celkom

662 121,00

665 417,37

z toho obec

648 221,00

651 517,37

z toho ZŠ vlastné príjmy

13 900,00

13 900,00

Bežné výdavky celkom

588 883,00

589 160,55

z toho obec

333 154,00

333 431,55

z toho ZŠ celkom

255 729,00

255 729,00

ZŠ OK - z obce

127 947,00

127 947,00

13 900,00

13 900,00

ZŠ vrátené vlastné príjmy
ZŠ ušetrené z predch.r.

0,00

3296,37

277,55

ZŠ PK - zo ŠR

113 882,00

113 882,00

73 238,00

76 256,82

56 857,00

56 857,00

-56 857,00

-56 857,00

26 857,00

26 857,00

Finančné operácie výdavkové

37 500,00

37 500,00

Saldo finančných operácií

-10 643,00

-10 643,00

Celkové príjmy spolu

688 978,00

692 274,37

z toho obec (B+K+FO)

675 078,00

678 374,37

Saldo bežného rozpočtu

Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Saldo kapitálového rozpočtu

Finančné operácie príjmové

z toho ZŠ

13 900,00

13 900,00

Celkové výdavky spolu

683 240,00

683 517,55

z toho obec (B+K+FO)

427 511,00

427 788,55

z toho ZŠ

255 729,00

255 729,00

5 738,00

8 756,82

16 381,00

19 399,82

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

Poslanci OZ zmenu rozpočtu Obce Konská č. 1 zo dňa 26.02.2018 schválili.
HLASOVANIE
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Peter
Mičuch, Prieložný Vladimír, Ing.
Rosincová Tatiana, Šimkulič Juraj

Stranianek Viliam

K bodu č. 5
Plánované aktivity na rok 2018
Starostka obce v krátkosti oboznámila prítomných s plánovanými aktivitami na rok 2018. Ide
najmä o tieto aktivity:
-

Chodník Konská – Rajecké Teplice pozdĺž cesty I/64 – v decembri 2017 prebehla
kolaudácia objektu.
Konská – Nižné Kapustniská Odvodnenie I. etapa – v súčasnosti prebieha
kolaudácia. Kolaudačné konanie je určené na 6.3.2018.
Rekonštrukcia povrchu chodníka popri Rajeckej ceste – zrealizovaná v roku 2017
na základe oznámenia udržiavacích prác obcou Konská. Pôvodná faktúra vo výške
14 676,50 € sa navyšovala o sumu 2 935,30 €. Firmou Telemost bola vrátená suma
1 000,- € za spôsobenú škodu firme ALT, s.r.o. Poluvsie 171, 013 13 Rajecké Teplice.

-

-

-

-

Územný plán – Zmena a doplnok č. 1 obce Konská sa týka jednoduchých
pozemkových úprav v lokalite na Podstráni, Nižných kapustniskách (pri ZŠ s MŠ)
a verejné priestranstvo pri obecnom úrade. Našou snahou je pomôcť ľudom, ktorí
majú v týchto lokalitách rozdrobené pozemky, nevhodné na akýkoľvek účel, častokrát
bez prístupu na uvedené pozemky. Žiadosť o dotáciu na oprávnené náklady na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zaslaná dňa 15.01.2018 na Ministerstvo
dopravy, výstavby a RR Bratislava.
Nadstavba ZŠ s MŠ Konská - žiadosť o dotáciu zaslaná na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Bratisĺava.
Konská - odvodnenie areálu ZŠ s MŠ – žiadosť o dotáciu sa podá na Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Bratislava.
Konská – Nižné Kapustniská – technická infraštruktúra – komunikácia v dĺžke
cca 700 m – rozpracovaná dokumentácia pre územné konanie (komunikácia, dažďová
kanalizácia a retenčná nádrž, splašková kanalizácia, rozšírenie a prekládka vodovodu,
rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu, vedenie NN, prekládka NV, trafostanica,
verejné osvetlenie) .
Konská – Vyšné Kapustniská – technická infraštruktúra – komunikácia v dĺžke
cca 500 m – rozpracovaná dokumentácie pre územné konanie (komunikácia,
splašková kanalizácia a vodovod, rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu, vedenie
NN, prekládka NV, trafostanica, verejné osvetlenie).
Konská – ul. Hlavná, chodník pozdĺž cesty III/2108 – od zastávky Pažite po most
pri Ďuranoch – rozpracovaná štúdia chodníka cca 200 m (polohopisné a výškopisné
zameranie s overenými sieťami).
Dodatočné zhotovenie izolácie muriva na objekte ZŠ s MŠ Konská – ponuka firmy
AB-IZOL s.r.o. Pálenice 1009/2, Chynorany.

Poslanci OZ plánované aktivity na rok 2018 vzali na vedomie.
K bodu č. 6
Správa o aktivitách DHZ Konská za rok 2017
Starostka obce v krátkosti oboznámila prítomných o aktivitách DHZ za rok 2017, ktorú
predložil veliteľ DHZ Konská Ing. Roman Capko.
Poslanci OZ správu o aktivitách DHZ Konská vzali na vedomie.

K bodu č. 7
Správa o činnosti klubu seniorov za rok 2017
Starostka obce v tomto bode oboznámila prítomných so správou o činnosti klubu seniorov za
rok 2017 a plánom činnosti na rok 2018.
Poslanci OZ správu o činnosti klubu seniorov za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018
vzali na vedomie.

K bodu č. 8
Správa o činnosti futbalového klubu TJ VTJ Rajecké Teplice Konská za sezónu
2017/2018
Starostka obce v krátkosti oboznámila prítomných so správou o činnosti futbalového klubu TJ
VTJ Rajecké Teplice – Konská za sezónu 2017 – 2018.
Poslanci OZ správu o činnosti futbalového klubu TJ VTJ Rajecké Teplice-Konská za
sezónu 2017-2018 vzali na vedomie.
K bodu 9
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
Starostka obce oboznámila prítomných s obsahom správy o plnení úloh hlavnej kontrolórky
obce, ktoré boli zamerané na zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými
prostriedkami a majetkom obce podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti pre obdobie I.
a II. polroku 2017 uznesením Obecného zastupiteľstva č. 8/2016 zo dňa 12.12.2016. V správe
neboli uvedené žiadne zistené nedostatky.
Poslanci OZ správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017 vzali na
vedomie.
K bodu 10
Plán kultúrnych akcií na rok 2018
V tomto bode starosta v krátkosti priblížila plánované kultúrne akcie na rok 2018.
- 27.01.2018 sa uskutočnil v KD karneval pre deti. Poďakovala p. učiteľkám MŠ,
poslancom OZ p. Nikolete Majerčíkovej, Rudolfovi Dávidíkovi, Ing. Tatiane
Rosincovej a Ing. Petrovi Mičuchovi, p. Márii Michálkovej a p. Anne Čučovej .
- 10.02.2018 sa uskutočnil fašiangový sprievod obcou Konská a následne fašiangová
zábava v KD, ktoré zorganizoval DHZO Konská. Konštatovala skutočnosť, že toto
podujatie je z roka na rok lepšie zorganizované. Poďakovala všetkým zúčastneným za
účasť.
- 10.03.2018 sa v KD uskutoční stolnotenisový turnaj
- 25.03.2018 – Veľkonočná výstava spojená s predajom – Klub dôchodcov Konská
- V mesiaci apríl je naplánovaný Deň zeme, termín sa ešte upresní.
- 30.04.2018 – Stavanie mája
- 13.05.2018 – Deň matiek
- 31.05.2018 – Váľanie mája
- 09.06.2018 – Posedenie pri cimbale (p. Hrehor)– podrobnosti sa upresnia neskôr
- 17.06.2018 – Privítanie detí do života
- 23.06.2018 – Srdce pre folklór – folklórny festival - Ľudovka
- 30.06.2018 - Deň obce – podrobnosti na upresnia neskôr
- 12.10.2018 – Posedenie s dôchodcami
- 23.-25.11.2018 – Katarínske hody
- 05.12.2018 – Mikuláš

K bodu č. 11
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu na roky 2018-2020
V zmysle § 18f, ods. 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predložila hlavná kontrolórka obce Konská p. Mária Galová odborné
stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020, k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
a k návrhu Programového rozpočtu.
Návrh viacročného rozpočtu obce Konská na roky 2018-2020 a návrh rozpočtu obce na rok
2018 je spracovaný v súlade s čl. 9 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti.
Hlavná kontrolórka pri spracovaní odborného stanoviska vychádzala z posúdenia
predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018-2020 a návrhu rozpočtu obce
na rok 2018 z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
- súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi (spracovaný v súlade so zák. č.
493/2011 Z. z.)
- dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany obce (návrh rozpočtu bol zverejnený
v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce v zákonom
stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením OZ v súlade s § 9 ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p.)
2.metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu (návrh rozpočtu bol spracovaný
podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42
3.metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu (návrh
programového rozpočtu pre roky 2018-2020 v súlade s § 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení a doplnení niektorých zákonov
v znení zmien a doplnkov obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch obce, ktoré bude realizovať
z výdavkov rozpočtu obce. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov a podprogramov
značne zvyšuje informačnú hodnotu návrhu rozpočtu, s možnosťou prezentovať ciele
a monitorovať ich dosahovanie.
Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 20182020, ktoré boli predložené vládou SR a z vývoja hospodárenia obce v roku 2017
a v predchádzajúcich sledovaných rokoch.
Predpokladaný návrh rozpočtu je potrebné považovať za rámcový, ktorý prejde určitým
vývojom v súvislosti s ich plnením a to najmä s plnením daňových príjmov.
Návrh viacročného rozpočtu ako strednodobého ekonomického nástroja finančnej politiky
obce je spracovaný podľa:
1) Zákona č. 583/2004 Z. z. v členení podľa §9 ods. 1 na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2018
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2019
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok
2020.
Príjmy a výdavky rozpočtov uvedeným pod písmenom b) a c) nie sú záväzné.
2) Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti – čl. 9 ods. 1
Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2018 – 2020:
Rozpočet celkom v €:

Rozpočtové roky
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce:
Prebytok rozpočtu

2018
878 377,46
878 377,46
0,00

2019
808 518,00
799 740,00
8 778,00

2020
808 878,00
803 845,00
5 033,00

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný obsahuje celkové príjmy vo
výške 878 377,46 € a výdavky vo výške 878 377,46 €.
Takto zostavený návrh rozpočtu je v súlade s ustanovením § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov.
V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré
bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce, samosprávam ukladá uplatňovať moderné
metódy tvorby rozpočtu a nové nástroje rozpočtového procesu zamerané na plnenie
stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho, účelného a účinného
vynakladania finančných zdrojov, ktoré má obec k dispozícii – tzv. programové
rozpočtovanie. Návrh programového rozpočtu je rozpracovaný do 14 programov a 54
podprogramov. Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2019 – 2020 v zmysle § 9 ods. 3 zák. č.
583/2004 Z. z. nie sú záväzné.
Hlavná kontrolórka obce odporúča poslancom OZ predložený návrh rozpočtu obce Konská na
rok 2018 schváliť a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020 zobrať na vedomie.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Poslanci OZ odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na
rok 2018 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019 -2020 vzali na vedomie.
b) Schválenie programového rozpočtu obce Konská na roky 2018-2020
Starostka obce odovzdala slovo p. Ing. Anne Chupáňovej – účtovníčke OcÚ, aby stručne
poinformovala o návrhu programového rozpočtu obce na roky 2018 – 2020. Rozpočet bol
upravený o podielové dane, ktoré boli z dôvodu priaznivejšej prognózy MF SR na rok 2018
navýšené.
Poslanec OZ p. Viliam Stranianek podal písomnú žiadosť k návrhu programovému rozpočtu
obce Konská na rok 2018 – návrh na zmenu rozpočtu- zvýšenie výdavkovej rozpočtovej
položky z ekonomickej klasifikácie 64 – bežné transfery, t. j. dotácia pre TJ VTJ Rajecké
Teplice-Konská z pôvodne navrhnutej čiastky 4.000,- € na čiastku 8.000,-€. Táto suma bola
uvedená aj v žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Konská na rok 2017, ktorá bola
predložená v stanovenom termíne do 30.9.2017. Svoju požiadavku odôvodňoval vysokými
výdavkami na šport, na ktoré nemá finančné prostriedky. Časť z potrebných finančných
prostriedkov získava zo sponzorských darov, ktoré však nepokryjú všetky výdavky.
Po prečítaní tejto žiadosti sa medzi poslancami OZ rozpútala živá diskusia. P. starostka
podotkla, že čiastka 8.000,- € je privysoká oproti ostatným žiadateľom a financie je potrebné
získavať aj z iných zdrojov (sponzorské, platby rodičov detí a pod.). Napriek argumentom a
búrlivej debate p. poslanec Viliam Stranianek trval na svojom a vyzval poslancov, aby
hlasovali za schválenie zvýšenia dotácie.
Starostka obce dala hlasovať za zvýšenie dotácie pre TJ VTJ Rajecké Teplice-Konská.

Poslanci OZ zvýšenie dotácie pre TJ VTJ Rajecké Teplice Konská schválili.
HLASOVANIE
PROTI: 3

ZA: 5
Masár Dušan, Ing. Peter Mičuch,
Prieložný Vladimír, Stranianek
Viliam, Šimkulič Juraj

ZDRŽAL SA: 0

Dávidík Rudolf, Majerčíková
Nikoleta, Ing. Rosincová Tatiana

Po tomto hlasovaní dala p. starostka hlasovať za programový rozpočet obce Konská na roky
2018 - 2020.
Poslanci OZ programový rozpočet na roky 2018 - 2020 schválili.
ZA: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 12
Záver a rôzne
V tomto bode pripomenula niektoré akcie, ktoré sú už rozpracované, a to nasledovne:
- Požiarna zbrojnica – poskytnutá dotácia vo výške 30.000,- €
- Zmena a doplnok č. 1 ÚP obce Konská – žiadosť o dotáciu na územnoplánovaciu
dokumentáciu na Ministerstvo dopravy, výstavby a RR Bratislava.
- Prameň – združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
– Kompostujeme v Rajeckej doline- možnosť získať kompostéry pre občanov –
doplnenie žiadosti.
- MAS Rajecká dolina – poplatok 0,75€/obyvateľ, t. j. 1 156,50€/rok.
- Havária v BD č. 600 – p. Škatuliak Miroslav – vlhkosť, únik vody.
- Komunitný plán sociálnych služieb – pripomienkovanie formou dotazníka využilo
málo občanov, poslanci OZ mali emailom preposlaný na pripomienkovanie.
- Virtuálny cintorín obce Konská –zverejnený na stránke obce Konská.
- Problematika vybudovania prechodu pre chodcov na železničnú stanicu na Rajeckej
ceste – potrebný chodník z oboch strán cesty I/64.
- Orez stromov na brehoch Porubského potoka – požiadavka zaslaná na Povodie Váhu.
- Vianočný stromček pred kostolom z dôvodu neprehľadnosti pri odbočovaní už nebude
umiestnený na pôvodnom mieste.
- Od minulého roku sa zmenil zber elektroodpadu – výhodnejší pre občanov, ktorí ho po
predchádzajúcom vyhlásení obecným rozhlasom vyložia pred bránu RD.
- Zberný dvor – p. poslanec Vladimír Prieložný požiadal o dočasné umiestnenie
veľkokapacitného kontajnera v obci, ktorý v súčasnosti pre stavebné práce na
hasičskej zbrojnici je nefunkčný. Starostka obce odpovedala, že táto problematika je
v súčasnosti riešená možnosťou odvozu KO občanov na skládku do Šuje.
- Žiadosti p. Ľubomíra Mičecha – garáž, Martiny Hudekovej – prístupová komunikácia
na pozemok na Zábystričí budú predmetom riešenia stavebnej komisie. Taktiež sa

-

-

budú riešiť prístupy k rodinným domom (Dolinay Vladimír, Masár Dušan, Záň Milan,
JUDr. Pilhovič Alexander).
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2017 od Slovenského futbalového
zväzu je schválená, v najbližších dňoch príde zmluva na podpis. Po jej podpise sa
uskutoční stretnutie s TJ VTJ Rajecké Teplice-Konská, na ktorom sa dohodne
o ďalšom postupe prác.
Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice – v mesiaci marec 2018
bude
vyhlásená výzva na splaškovú kanalizáciu.
Verejné zhromaždenie – uskutočnilo sa 3.12.2017. Občania boli oboznámení
s významnými akciami, ktoré sa uskutočnili v roku 2015 a 2016. Taktiež ich starostka
obce informovala o plánovaných aktivitách obce. V diskusii boli predložené od
občanov mnohé podnety, z ktorých sa niektoré už splnili alebo sa v súčasnosti riešia.
Na podnet poslanca p. Štefana Baránka, ktorý sa týkal prístupovej komunikácie a
výstavby Aquaparku v k. ú. Kamenná Poruba sa dňa 15.2.2018 uskutočnilo na
obecnom úrade v Konskej stretnutie so spoločnosťou PRAMEŇ Kamenná Poruba
s.r.o. Konatelia spoločnosti uviedli, že v danom území je naplánovaná výstavba
Aquaparku.

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

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Overovatelia:
- p. Masár Dušan

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

- p. Juraj Šimkulič

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

-

-

27.01.2018 sa uskutočnil v KD karneval pre deti. Poďakovala učiteľkám MŠ
menovite poslancom OZ, ktorí sa uvedenej akcie zúčastnili, p. Michálkovej, .
10.02.2018 sa uskutočnil fašiangový sprievod obcou Konská a následne fašiangová
zábava v KD, ktoré zorganizoval DHZO Konská. Konštatovala skutočnosť, že toto
podujatie je z roka na rok lepšie zorganizované a poďakovala všetkým zúčastneným za
účasť.
10.03.2018 sa v KD uskutoční stolnotenisový turnaj.
V mesiaci apríl je naplánovaný deň zeme, termín sa ešte upresní.
25.03.2018 – Veľkonočná výstava spojená s predajom – Klub dôchodcov Konská
30.04.2018 – Stavanie mája
13.05.2018 – Deň matiek
31.05.2018 – Váľanie mája
09.06.2018 – Posedenie pri cimbale – podrobnosti sa upresnia neskôr
17.06.2018 – Privítanie detí do života
23.06.2018 – Srdce pre folklór – folklórny festival - Ľudovka
30.06.2018 - Deň obce – podrobnosti na upresnia neskôr
12.10.2018 – Posedenie s dôchodcami
23.-25.11.2018 – Katarínske hody
05.12.2018 – Mikuláš

