U z n e s e n i e č. 2/2018
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Konskej
zo dňa 26.04.2018
Obecné zastupiteľstvo v Konskej
1) Schvaľuje:
a) Program zasadnutia OZ.
b) Zapisovateľku a overovateľov:
- zapisovateľka
– p. Renáta Baránková
- overovatelia
– p. Nikoleta Majerčíková, p. Ing. Tatianu Rosincovú
c) Záverečný účet Obce Konská za rok 2017 a celoročné hospodárenie Obce Konská bez
výhrad.
d) Tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia Obce Konská z roku 2017
vo výške 138 793,83 eur.
e) Výkon funkcie starostky Obce Konská v súlade so zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zn.n.p.
f) Príspevok pri príležitosti privítania detí do života vo výške 50,00 eur pre každé dieťa
narodené od 20.05.2017 do 19.05.2018.
g) Realizáciu výstavby Chodníka Konská-Kamenná Poruba pozdĺž cesty III/2108 v k.ú.
Konská s možnosťou prijatia úveru.
h) Zadanie objednávky na vyhotovenie projektovej dokumentácie na miestnu komunikácia
v lokalite „Bariny“ – ulica Lúky a na vypracovanie návrhu zmluvy medzi Obcou Konská
a občanmi (podielovými spoluvlastníkmi) z Kamennej poruby, ktorá by upravovala spôsob,
možnosti realizácie, financovania výstavby a vlastníckych vzťahov komunikácie v lokalite
„Bariny“ – ulica Lúky.
i) Zadanie objednávky na vyhotovenie projektovej dokumentácie na prístupovú komunikácia
k RD p. K. Kardošovej – ulica Jarky.
j) Uskutočnenie prieskumu trhu na získanie cenových ponúk na nadstavbu ZŠ s MŠ Konská,
s tým, že v zmluve o dielo by bol stanovený termín na realizáciu prác rok 2019 v letných
mesiacoch (počas školských prázdnin) s klauzulou: ak by obec nemala dostatok finančných
prostriedkov, dielo by sa nevykonalo.
2) Berie na vedomie:
a) Rozbor rozpočtového hospodárenia Obce Konská za rok 2017.
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b) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Konská za rok
2017.
c) Správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti vykonanej v zmysle plánu
kontrolných činností HK Obce Konská na 1. polrok 2018.
d) Valorizáciu platu starostky Obce Konská Ing. Janky Stupňanovej (zvýšeného o 20 %) spätne
s účinnosťou od 01.01.2018 v súlade § 3 a § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v zn.n.p.
e) Valorizáciu platu hlavnej kontrolórky Obce Konská p. Márie Galovej spätne s účinnosťou
od 01.01.2018 v súlade s § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p.
f) Informáciu o podaných žiadostiach obce na získanie dotácií, príspevkov a grantov na
realizáciu projektov.
g) Stanovisko Stavebnej komisie k žiadosti p. Ľ. Mičecha na prenájom časti obecného
pozemku KN–C parc. č. 2085/1 v k.ú. Konská.
h) Stanovisko Stavebnej komisie k žiadosti p. J. Novomestskej na odkúpenie časti obecného
pozemku KN–C parc. č. 111 v k.ú. Konská.
3) Ruší:
a) Uznesenie č. 1/2018 bod 1. písmeno c) zo dňa 26.02.2018.
4) Konštatuje:
a) Starostka obce Konská p. Ing. Janka Stupňanová podala majetkové priznanie za rok 2017
dňa 07.03.2018 (č.j. 513/2018, č. spisu OCUKON-S2018/00219) v zákonom stanovenej
lehote, t.j. do 31. marca kalendárneho roka počas výkonu verejnej funkcie, majetkové
priznanie spĺňa všetky požiadavky zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v zn.n.p.
5) Poveruje:
a) Obecný úrad, aby zabezpečil vypracovanie návrhov zmlúv, zvlášť darovacej a zvlášť
kúpnej, ktorých predmetom bude majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na cintoríne.
b) Hlavnú kontrolórku obce, aby vypracovala stanovisko k možnosti prijatiu úveru na
realizáciu výstavby Chodníka Konská-Kamenná Poruba pozdĺž cesty III/2108 v k.ú.
Konská.

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce
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