Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Konskej zo dňa 15.05.2018

Prítomní:

9 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: 9
NEPRÍTOMNÍ:
Program:

podľa pozvánky

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

p. Karnausová Blažena

Overovatelia:

p. Prieložný Vladimír, p. Stranianek Viliam

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 9.
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 dala návrh na vypustenie
bodu č. 16. a) – schválenie dotácie z rozpočtu obce pre OZ ĽUDOVKA – nie je k dispozícii
správa z kontroly poskytovania dotácie.
Poslanci OZ takto navrhnutý pozmenený program zasadnutia schválili.
ZA: 9
Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Peter
Mičuch, Prieložný Vladimír,
Stranianek Viliam, Ing. Rosincová
Tatiana, Šimkulič Juraj, Baránek
Štefan

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. Prieložného Vladimíra, p. Stranianka Viliama – poslancov OZ
Poslanci OZ takto určenú zapisovateľku a overovateľov zápisnice schválili.
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu č. 3
Zmena rozpočtu č. 1 na rok 2018
Starostka odovzdala slovo p. Zuzane Kasmanovej, aby informovala prítomných o zmene
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 31.03.2018:
1. zmena rozpočtu obce Konská
1. V príjmovej časti:
V príjmovej časti rozpočtu nastalo navýšenie o sumu 4 405,62 € z dôvodu fin. prostriedkov
pre ZŠ s MŠ na školu v prírode v čiastke 2 700 €, z dôvodu zvýšenia dotácie na REGOB
o 20,86 €, z dôvodu zvýšenia dotácie na osobného asistenta v čiastke 1 680 €, z dôvodu
navýšenia dotácie na ŽP v čiastke 4,76 €.
Zmena príjmov
4 405,62 €
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 zníženiu výdavkov
v čiastke 322,45 € došlo z dôvodu čerpania FO z predchádzajúcich rokov na BD č. 600 a to
o sumu +277,55 € a k zníženiu výdavkov v čiastke -600 € z dôvodu presunu do kapitálových
výdavkov na investíciu územného plánu v obci.
Zmena výdavkov
-322,45 €
3. Finančné operácie príjem
V príjmovej časti finančných operácií došlo k navýšeniu v čiastke 277,55 € z dôvodu
zapojenia čerpania FO pre BD č. 600 o sumu 277,55 €.
Zmena príjmov
277,55 €

4. Finančné operácie výdavok
Zmena výdavkov

0€

5. Kapitálové výdavky
Zmena kapitálových výdavkov
600 €
V kapitálových výdavkoch došlo k navýšeniu o čiastku 600 € na investíciu zmeny územného
plánu v obci.
6. Kapitálové príjmy
Zmena kapitálových príjmov

0€

Rekapitulácia úprav rozpočtu 517682 Konská
( v eurách )

Názov

Schválený k 1.1. 2018

Upravený rozpočet
k 31.3.2018

Bežné príjmy celkom

869 318,00

873 723,62

z toho obec

826 218,00

830 623,62

z toho ZŠ vlastné príjmy

43 100,00

43 100,00

Bežné výdavky celkom

1 021 875,17

1 021 552,72

z toho obec

696 482,17

696 159,72

z toho ZŠ celkom

325 393,00

325 393,00

ZŠ OK - z obce

137 293,00

137 293,00

43 100,00

43 100,00

145 000,00

145 000,00

-152 557,17

-147 829,10

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

Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom

147 395,29

147 995,29

-147 395,29

-147 995,29

52 159,46

52 437,01

Finančné operácie výdavkové

34 500,00

34 500,00

Saldo finančných operácií

17 659,46

17 937,01

Celkové príjmy spolu

921 477,46

926 160,63

z toho obec (B+K+FO)

878 377,46

883 060,63

43 100,00

43 100,00

1 203 770,46

1 204 048,01

878 377,46

878 655,01

Saldo kapitálového rozpočtu

Finančné operácie príjmové

z toho ZŠ
Celkové výdavky spolu
z toho obec (B+K+FO)
z toho ZŠ

325 393,00

325 393,00

Účtovný prebytok/schodok

-282 293,00

-277 887,38

Prebytok/schodok hospodárenia
obcí/VÚC po vylúčení FO

-299 952,46

-295 824,39

Poslanci OZ 1. úpravu rozpočtu Obce Konská zo dňa 31.03.2018 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. schválili.
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu č. 4
Zmena rozpočtu č. 2 na rok 2018
Starostka obce odovzdala slovo p. Zuzane Kasmanovej, aby informovala prítomných o zmene
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 15.05.2018:
2. zmena rozpočtu obce Konská
1. V príjmovej časti : v príjmovej časti rozpočtu nastalo navýšenie o sumu 5 076,62 €
z dôvodu prijatia dotácie na dobrovoľnú požiarnu ochranu v čiastke 3 000 €, z dôvodu
zvýšenia dotácie na osobného asistenta v čiastke 1 680 €, z dôvodu navýšenia dotácie na
stavebný úrad v čiastke 311,62 € a z dôvodu navýšenia dotácie za znečisťovanie ovzdušia
v čiastke 85 €.
Zmena príjmov
5 076,62 €
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.
Zmena výdavkov
0€
3. Finančné operácie príjem
Zmena príjmov
138 793,83 €
V príjmovej časti finančných operácií došlo k navýšeniu v čiastke 138 793,83 € z dôvodu
zapojenia rezervného fondu v čiastke 138 793,83 €
4. Finančné operácie výdavok
Zmena výdavkov

0€

5. Kapitálové výdavky
Zmena kapitálových výdavkov
138 793,83 €
V kapitálových výdavkoch došlo k medzipoložkovej zmene v čiastke 1 644 € z dôvodu
presunu finančných prostriedkov z prestavby s. č. 197 na investíciu územného plánu. Taktiež
došlo k navýšeniu kapitálových výdavkov použitím rezervného fondu v čiastke 138 793,83 €.
6. Kapitálové príjmy
Zmena kapitálových príjmov

0€

Rekapitulácia úprav rozpočtu 517682 Konská
( v eurách )

Názov

Schválený k 1.1. 2018

( v eurách )

Upravený rozpočet

Upravený rozpočet

k 31.3.2018

k 15.5.2018

Bežné príjmy celkom

869 318,00

873 723,62

878 800,24

z toho obec

826 218,00

830 623,62

835 700,24

z toho ZŠ vlastné príjmy

43 100,00

43 100,00

43 100,00

Bežné výdavky celkom

1 021 875,17

1 021 552,72

1 021 552,72

z toho obec

696 482,17

696 159,72

696 159,72

z toho ZŠ celkom

325 393,00

325 393,00

325 393,00

ZŠ OK - z obce

137 293,00

137 293,00

137 293,00

43 100,00

43 100,00

43 100,00

145 000,00

145 000,00

145 000,00

-152 557,17

-147 829,10

-142 752,48

147 395,29

147 995,29

286 789,12

-147 395,29

-147 995,29

-286 789,12

52 159,46

52 437,01

191 230,84

Finančné operácie výdavkové

34 500,00

34 500,00

34 500,00

Saldo finančných operácií

17 659,46

17 937,01

156 730,84

Celkové príjmy spolu

921 477,46

926 160,63

1 070 031,08

z toho obec (B+K+FO)

878 377,46

883 060,63

1 026 931,08

43 100,00

43 100,00

43 100,00

1 203 770,46

1 204 048,01

1 342 841,84

878 377,46

878 655,01

1 017 448,84

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

Finančné operácie príjmové

z toho ZŠ
Celkové výdavky spolu
z toho obec (B+K+FO)
z toho ZŠ

325 393,00

325 393,00

325 393,00

Účtovný prebytok/schodok

-282 293,00

-277 887,38

-272 810,76

Prebytok/schodok hospodárenia
obcí/VÚC po vylúčení FO

-299 952,46

-295 824,39

-429 541,60

Poslanci OZ sa informovali o zaplatených faktúrach za Hasičskú zbrojnicu. I. a II. splátka je
už zaplatená. Finančné prostriedky na akciu budú navýšené z dôvodu väčšej výmery terénu
pod zámkovú dlažbu a zložitejší terén. Tieto prostriedky sa uhradia z rezervného fondu, ktorý
sa môže použiť na kapitálové výdavky. O akú čiastku sa navýšia výdavky, bude známe až po
zaslaní faktúry. Po skolaudovaní stavby, následnej kontrole a zaslaní finančných prostriedkov
z dotácie sa použité finančné prostriedky na rezervný fond vrátia. Zostatok rezervného fondu
bude použitý na iné akcie podľa dohody.
Poslanci OZ zmenu rozpočtu Obce Konská č. 2 zo dňa 15.05.2018 schválili.

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 9

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu č. 5
Členské príspevky na rok 2018
Starostka obce oboznámila prítomných zo združeniami, ktorým obec Konská bude prispievať
v roku 2018 na činnosť formou členských príspevkov. Každému združeniu sa prispieva iná
čiastka, niektorým podľa počtu obyvateľov, iným pevná suma. Príspevky sa uhrádzajú
postupne v priebehu roka 2018. Ide o tieto združenia:
-

RVC Martin
Združenie miest a obcí Slovenska
Združenie miest a obcí Rajeckej doliny
MAS Rajecká dolina
Spoločný obecný úrad Rajec
Združenie obcí Rajecká dolina

Poslanci OZ schválili v zmysle § 11, ods. 4, písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení zaplatenie členského príspevku vo vyššie uvedených združeniach nasledovne:
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu č. 6
Čerpanie finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu s.
č. 600 za rok 2018
Starostka obce v krátkosti oboznámila prítomných o čerpaní finančných prostriedkov v roku
2018 z fondu opráv na bytový dom č. 600 vo výške 277,55 € na výmenu vchodového zámku –
FAB spolu s 15 kľúčmi po jednom do každej domácnosti. Fond prevádzky, údržby a opráv
pre bytový dom č. 599 sa v roku 2018 nečerpal. Poslanec OZ p. Vladimír Prieložný sa
informoval o rozdeľovaní finančných prostriedkov na bytové domy. Starostka uviedla, že
fond opráv sa tvorí v každom bytovom dome rovnako.
Poslanci OZ čerpanie finančných prostriedkov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v znení
neskorších predpisov (§ 14 ods. 6) schválili nasledovne:

ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu č. 7
Komunitný plán sociálnych služieb pre roky 2018 - 2022
Starostka obce v tomto bode oboznámila prítomných, že každá obec je povinná v zmysle
zákona č. 448/2008 Z. z. mať vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb. Na základe
dohody starostov obcí a primátora mesta Rajec sa vypracoval jeden spoločný pre obce
združené v Spoločnom obecnom úrade Rajec.
Komunitný plán sociálnych služieb Spoločného obecného úradu Rajec pre roky 2018-2022,
ktorý predstavuje strednodobý strategický dokument v oblasti rozvoja sociálnych služieb pre
územné obvody miest a obcí Rajec, Čičmany, Ďurčiná, Fačkov, Jasenové, Kľače, Konská,
Malá Čierna, Rajecká Lesná, Šuja, Veľká Čierna a Zbyňov, musia schváliť OZ jednotlivých
obcí do 30.06.2018. Následne sa uznesenia obecných zastupiteľstiev doručia do Rajca
a pracovníčka sociálneho odboru ich zanesie na ŽSK.
Predložený komunitný plán sociálnych služieb by mal prispieť k poskytovaniu kvalitných
sociálnych služieb všetkým občanom, ktorí to potrebujú.
Poslanci OZ Komunitný plán sociálnych služieb Spoločného obecného úradu Rajec pre
roky 2018-2022, ktorý predstavuje strednodobý strategický dokument v oblasti rozvoja
sociálnych služieb pre územné obvody miest a obcí Rajec, Čičmany, Ďurčiná, Fačkov,
Jasenové, Kľače, Konská, Malá Čierna, Rajecká Lesná, Šuja, Veľká Čierna a Zbyňov
schválili nasledovne:
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu č. 8
Darovacia zmluva CKN parc. č. 2225/42 – orná pôda o výmere 35 m2 v prospech Obce
Konská
Starostka obce informovala prítomných, že pozemky pod cintorínom a DS sa Obec snaží
vysporiadať, t. j. od podielových spoluvlastníkov ich získava formou darovacej, resp.
kúpnopredajnej zmluvy. Kúpnopredajné zmluvy s majiteľmi sa budú riešiť postupne. Taktiež
sme oslovili o odpredaj, resp. darovanie za neznámych vlastníkov aj SPF.
V súčasnosti sa rieši pozemok CKN – parc. č. 2225/42 o výmere 35 m2 formou darovacej
zmluvy.

Poslanci OZ darovaciu zmluvu na CKN parcelu č. 2225/42 orná pôda o výmere 35 m2
v prospech Obce Konská v podiele 3/21-iny zapísanej na LV č. 755 v k. ú. Konská
schválili nasledovne:
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 9
Opakovaný nájom bytu č. 12 v bytovom dome č. s. 599
Starostka obce oznámila prítomným, že nájomníkom v bytovom dome s. č. 599, byt č. 12, p.
Jánošíkovej Zuzane a druhovi p. Igorovi Martiniakovi končí nájom k 31.08.2018. Z toho
dôvodu požiadali o opakované uzavretie zmluvy o nájme a v stanovenom termíne predložili
požadované doklady.
Bytová komisia na svojom zasadnutí dňa 08.05.2018 z predložených dokladov zistila, že
žiadatelia presahujú príjem, stanovený zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní a podmienky na opakované uzavretie zmluvy o nájme
nespĺňajú.
Poslanci OZ po krátkej diskusii hlasovali a neschválili pridelenie obecného nájomného bytu
č. 12 v BD č. 599/9 na Školskej ulici pre opakovaný nájom.
Poslanci OZ nechválili pridelenie obecného nájomného bytu č. 12 v BD č. 599/9 na
Školskej ulici pre opakovaný nájom p. Jánošíkovej Zuzane a jej druhovi p. Martiniakovi
Igorovi.
ZA: 0

HLASOVANIE
PROTI: 9

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 10
Opakovaný nájom bytu č. 4 v bytovom dome s. č. 600
Starostka obce oznámila prítomným, že nájomníčke v bytovom dome s. č. 600, byt č. 4, p.
Sandanusovej Jane končí nájom k 30.06.2018. Z toho dôvodu požiadala o opakované
uzavretie zmluvy o nájme a v stanovenom termíne predložila požadované doklady.
Bytová komisia na svojom zasadnutí dňa 08.05.2018 z predložených dokladov zistila, že
žiadateľka spĺňa príjem, stanovený zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní a podmienky na opakované uzavretie zmluvy o nájme spĺňa.
Poslanci OZ schválili pridelenie obecného nájomného bytu č. 4 v bytovom dome s. č. 600
na Školskej ulici pre opakovaný nájom p. Sandanusovej Jane nasledovne:

ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu č. 11
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok žiadateľa PRAMEŇ
združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov - kompostéry
Starostka obce informovala prítomných, že PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad,
Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov, podalo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Operačného programu MŽP SR Kvalita životného prostredia s názvom projektu
„Kompostujeme v Rajeckej doline“ na nákup kompostérov. Ministerstvo životného prostredia
SR schválilo združeniu nenávratný finančný príspevok vo výške 189 842,87 € s 5%
spoluúčasťou obcí. Za získané finančné prostriedky obce nakúpia 1 000 l kompostéry do
domácností.
Poslanci OZ apelovali na starostku obce ako predsedníčku združenia PRAMEŇ, aby dbala
o nákup kvalitnejších kompostérov s ohľadom na ich životnosť a väčšiu propagáciu
kompostovania v rodinách.
Starostovia obcí združených v združení PRAMEŇ sa dohodli na systéme predfinancovania.
Po úspešnom ukončení kontroly sa na účet obce vráti 95 % financií (5% je spoluúčasť obce).
Poslanci OZ Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
žiadateľa PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske,
Zbyňov - kompostéry vzali na vedomie.
K bodu č. 12
Použitie Rezervného fondu obce Konská
V tomto bode starostka obce informovala prítomných o stave Rezervného fondu. Celkový
zostatok na RF bol 190 953,29 €. V roku 2018 sa čerpal v sume 490 € na úhradu fa za
stavebný dozor na stavbe „Prestavba a prístavba domu súp. č. 197 so zmenou na Hasičskú
zbrojnicu a garáž“, v sume 51,60 € na montáž elektromera a v sume 86 103,83 € na úhradu fa
za stavebné práce na stavbe „Prestavba a prístavba domu súp. č. 197 so zmenou na Hasičskú
zbrojnicu a garáž. Konečný zostatok k 15.05.2018 je 104 307,086 €. Tieto finančné
prostriedky je potrebné použiť na kapitálové výdavky, uskutočnené v roku 2018. V súčasnosti
na úhradu faktúry za stavebné práce na stavbe „Prestavba a prístavba domu súp. č. 197 so
zmenou na Hasičskú zbrojnicu a garáž .
Poslanci OZ súhlasili s jeho použitím s tým, že všetky takto použité finančné prostriedky sa
po jej kolaudácii a následnej kontrole vrátia na RF z dotácie, ktorú má Obec Konská
schválenú na tento účel.
Poslanci OZ použitie Rezervného fondu obce Konská na kapitálové výdavky
uskutočnené v roku 2018 schválili nasledovne:

ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 13
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Konská k prijatiu úveru na stavbu: „Chodník
Konská – Kamenná Poruba – pozdĺž cesty III/2108 v k. ú. Konská“
Starostka obce požiadala hlavnú kontrolórku obce p. Máriu Galovú o stanovisko, ktoré
vypracovala k prijatiu úveru na stavbu: „„Chodník Konská – Kamenná Poruba – pozdĺž
cesty III/2108 v k. ú. Konská“, nakoľko
v zmysle § 17 ods. 9 zák. 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.
Na základe zistených skutočností, že podmienky na prijatie úveru v zmysle § 17 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
boli dodržané, udelila kladné stanovisko k prijatiu bankového úveru.
Poslanci OZ stanovisko hlavného kontrolóra obce Konská k prijatiu úveru na stavbu:
„Chodník Konská – Kamenná Poruba – pozdĺž cesty III/2108 v k. ú. Konská“ vzali na
vedomie.
K bodu 14
Návrh na prijatie úveru na stavbu: „Chodník Konská – Kamenná Poruba – pozdĺž cesty
III/2108 v k. ú. Konská
Starostka obce oboznámila prítomných možnosťami úveru, ktoré mali poslanci OZ
v materiáloch na preštudovanie. Poslanec p. Stranianek Viliam sa spýtal, prečo sa opätovne
ide hlasovať za úver, keď už na minulom zasadnutí OZ dňa 26.04.2018 sa neschválil.
Starostka obce mu odpovedala, že najprv musí k prijatiu úveru predložiť kladné stanovisko
HK obce, až potom sa môže hlasovať za prijatie úveru.
Poslanci OZ v rámci diskusie predniesli svoje názory, že by bolo vhodné, keby sa úver na
chodník nezobral, ale dorobili sa veci, ktoré už má obec rozrobené. V konečnom dôsledku sú
aj dôležitejšie veci, napr. nadstavba školy, treba riešiť priestory MŠ, nakoľko je prihlásených
veľa detí. Viacerí poslanci sa zhodli v tom, že by bolo možné riešiť uvedený chodník po
častiach, aby sa úver nemusel brať, nakoľko je koniec volebného obdobia a nevieme
predvídať, čo bude v ďalšom roku, aby sa obec zbytočne nezadlžovala. Kapitálové výdavky
by sa mali šetriť na havarijné prípady.

Starostka obce oslovila poslancov, aby povedali, aké sú priority – chodník, škola, škôlka?
Prítomný p. Baránek Vladimír predniesol potrebu riešiť chodník, kým sa niečo nestane,
nakoľko v súčasnosti je frekventovaná premávka na Hlavnej ulici, je zlý výhľad a niekedy je
nemožné vyjsť z vlastného dvora na ulicu. Je ochotný pustiť časť svojho pozemku na tento
projekt. Poukázal aj na to, že na otočni sa robí smetisko.
Pozemky na otočni sa riešia, je to dlhodobá záležitosť vzhľadom na veľké množstvo
neznámych vlastníkov – veci sa riešia aj formou žiadosti na SPF.
Prítomný p. Jozef Hodás upozornil, že chodník pri Ďuranovi je potrebnejší. Starostka obce
odpovedala, že tento chodník je zložitejšia a dlhodobejšia záležitosť, do hry vstupuje aj
Povodie Váhu, nevysporiadané pozemky...
Nasledovala búrlivá diskusia ohľadne chodníkov v obci. Pán Stranianek Viliam poznamenal,
že ani na Novej ulici nie sú chodníky. Starostka obce odpovedala, že problém je
v nevysporiadaných pozemkoch a následnom zdĺhavom procese vybavovania potrebných
vecí.
Poslanec p. Prieložný Vladimír poznamenal, že v projekte chodníka sú po celej dĺžke
samoodvodňovacie obrubníky, ktoré sú drahé. Žiada o prehodnotenie projektu, zdôvodnenie
použitia týchto obrubníkov, nakoľko existuje aj lacnejšie riešenie a úpravu projektu v tejto
rozpočtovej položke.
Taktiež poslanec p. Stranianek Viliam poznamenal, že projekt je drahý a dá sa urobiť
podstatne lacnejšie. Cena by sa znížila možno o 10 – 15 % a v priebehu 2 rokov by to vyšlo aj
z obecných peňazí, bez potreby zobrať úver.
Poslanec p. Ing. Mičuch Peter pripomenul, že je potrebné riešiť nadstavbu školy, nakoľko sú
pred nami silné ročníka detí a do malých tried sa deti jednoducho nezmestia. Taktiež by sa
mala riešiť telocvičňa, pretože deti cvičia iba v jednej miestnosti, z ktorej by mohla byť trieda.
Poznamenal, že v tomto období sú výhodnejšie úvery a mal by sa zobrať.
Baránek Vladimír upozornil, že pred jeho rodinným domom je pod cestou umiestnená
odvodňovacia rúra do potoka, ktorá by v prípade jej funkčnosti ušetrila finančné prostriedky
obci.
Po tejto búrlivej debate dala starostka obce hlasovať za úver vo výške 120 000 € na dobu 5
rokov na stavbu chodníka.
Poslanci OZ úver na stavbu: „Chodník Konská – Kamenná Poruba – pozdĺž cesty
III/2108 v k. ú. Konská“ neschválili.
ZA: 4
Dávidík Rudolf, Majerčíková
Nikoleta, Ing. Peter Mičuch, Ing.
Rosincová Tatiana,

HLASOVANIE
PROTI: 3
Stranianek Viliam, Baránek Štefan,
Šimkulič Juraj

ZDRŽAL SA: 0
Masár Dušan, Prieložný Vladimír

K bodu 15
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Konská – kontrola poskytovania
dotácií z rozpočtu obce

V zmysle plánu kontrolných činností na I. polrok 2018 bol vykonaná kontrola poskytovania
dotácií z rozpočtu obce pre Telovýchovnú jednotu VTJ Rajecké Teplice – Konská. Pri
kontrole boli zistené nedostatky, ktoré sú uvedené v protokole č. 2/2018 o výsledku kontroly
zo dňa 15.05.2018. Výsledkom kontroly je skutočnosť, že finančné prostriedky v celkovej
sume 1 239,36 € boli použité v rozpore so VZN obce Konská č. 8 a Zmluvy o poskytnutí
finančnej dotácie z rozpočtu obce Konská v roku 2017. V zmysle bodu 7 č. IV Zmluvy
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Konská je príjemca povinný takto použitú
dotáciu vrátiť na účet obce.
Po zverejnení správy nastala búrlivá debata medzi prítomnými s následným obviňovaním sa
a osočovaním. Všeobecne žiadali poslanci i prítomní občania o možnosť výmeny bločkov za
iné. HK uviedla, že keď sa vykoná kontrola, nie je možnosť výmeny bločkov. A poslanci Ing.
Brodňanová Tatiana a Ing. Mičuch Peter súhlasili s HK. Poslanci upozorňovali, že správu
nemali k dispozícii vopred. Žiadali, aby materiály mali k dispozícii aspoň 3 dni vopred,
nakoľko sú dosť vyťažení pracovne a majú málo času na ich naštudovanie. Starostka uviedla,
že materiály boli posielané v piatok 11.5.2018, iba stanovisko od HK mala k dispozícii až
v pondelok.
Poslanci Prieložný Vladimír a Stranianek Viliam oslovili HK obce, prečo ich vopred
neupozornila na tieto chyby, nakoľko bločkov majú dosť a boli by ich vymenili. P. Stranianek
Viliam sa chcel kontaktovať s HK či niečo netreba doložiť, ale ona nereagovala na telefón ani
sms.
Prítomný p. Račko Pavol sa spýtal HK obce, či kosačka, ktorú kúpili na kosenie ihriska,
nemohla byť ako výdavok. HK odpovedala, že doklad na kosačku nebol priložený
k vyúčtovaniu.
HK obce odpovedala zástupcom TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská, že na určité nedostatky sa
upozorňujú stále a je potrebné, aby z ich strany pristupovali zodpovednejšie k vypĺňaniu
dokladov, dali si do poriadku živnostenský list a podľa potreby doplnili VZN č. 8 aj o iné
možnosti použitia dotácie.
Na záver na ich opakované otázky konštatovala, že vyššie uvedené finančné prostriedky je
potrebné vrátiť na účet obce.
Poslanci OZ správu z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu obce - pre Telovýchovnú
jednotu VTJ Rajecké Teplice – Konská vzali na vedomie.
K bodu 16
Schválenie dotácie z rozpočtu obce – TJ VTJ Rajecké Teplice – Konská
TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská podali dňa 29.09.2017 žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce Konská pre rok 2018 vo výške 8 000 €.
Vzhľadom k tomu, že na základe kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu obce je potrebné
finančné prostriedky, ktoré boli použité v rozpore so VZN obce Konská č. 8 a Zmluvou
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Konská v roku 2017, vo výške 1 239,36 €,
požiadal poslanec p. Stranianek Viliam o jej navýšenie o spomínanú sumu, t. j. na 9 200 €.
Finančné prostriedky vo výške 1 200 € sa vrátia na účet obce.
Starostka obce po búrlivej debate na túto tému dala hlasovať za schválenie dotácie z rozpočtu
obce pre TJ VTJ Rajecké Teplice –Konská vo výške 9 200 €.

Poslanci OZ dotáciu z rozpočtu obce pre TJ VTJ Rajecké Teplice – Konská vo výške
9 200 € schválili nasledovne:
HLASOVANIE
PROTI: 1

ZA: 5
Stranianek Viliam, Baránek Štefan,
Šimkulič Juraj, Masár Dušan,
Prieložný Vladimír

Dávidík Rudolf

ZDRŽAL SA: 3
Majerčíková Nikoleta, Ing. Peter
Mičuch, Ing. Rosincová Tatiana,

K bodu 17
Záver a rôzne
-

-

-

Prieložný Vladimír – vyrezané stromy a kríky pod vysokým napätím – čo s tým?
Starostka prisľúbila odpoveď do konca týždňa. Súčasne sa pýtal, po kom zostali na
Zábystričí vrecia s odpadom. Zrejme z akcie Deň zeme. Vrecia zlikvidovali.
Prieložný Vladimír – kto bude dávať rozkopové povolenia spoločnosti Huawei –
optický kábel - ako sa budú robiť preberacie protokoly. Starostka uviedla, že miestami
sa bude kopať v miestnej zeleni, časť sa bude realizovať vzduchom, je potrebné
pozrieť na internetovej stránke obce, všetky časti obce sú zverejnené spolu
s územným rozhodnutím. K dispozícii je aj na obecnom úrade.
Stranianek Viliam – spýtal sa HK obce, či má poslanec a zástupca starostu možnosť
ísť za ekonómkou obce a pozrieť si bločky na zeleň za rok 2017. Odpovedala mu
starostka obce, ktorá vysvetlila, že áno, ale musí požiadať HK obce, a ona následne
urobí kontrolu.
Jankovičová Veronika – optický kábel na Ulici 1. mája – môže sa využiť ryha po
kopaní vodovodu. Tiež sa pýtala, ako pokračuje riešenie oplotenia p. Ing. Kuzmiaka
Milana. Starostka uviedla, že spis je ešte v riešení na stavebnom úrade v Rajci.
Kosenie – brigádnici sa môžu prihlásiť na obecný úrad alebo priamo starostky obce.
Stranianek Viliam – vyriešiť hasičov, aby trénovali na svojom stanovišti, nakoľko im
ničia trávnik na ihrisku. Starostka odporučila stretnutie, na ktorom sa veci doriešia.

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

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Overovatelia:
- p. Prieložný Vladimír

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

- p. Stranianek Viliam

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

