OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KONSKEJ

ZÁPISNICA

z 13. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Konskej
zo dňa 17.08.2020

Prítomní:

9 poslancov - podľa prezenčnej listiny (nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov, Obecné zastupiteľstvo v Konskej bolo spôsobilé rokovať
a uznášať sa).
Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková,
Mgr. Monika Malaťáková, Eugen Martinka,
Ing. Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Rudolf Dávidík, Juraj Šimkulič

PRÍTOMNÍ: 9
NEPRÍTOMNÍ: 0
Program:

podľa pozvánky

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

p. Blažena Karnausová

Overovatelia:

p. Ondrej Gabčík, p. Juraj Vandlík

Začiatok zasadnutia: 18:30 hod.
Miesto zasadnutia: Zasadačka obecného úradu
K bodu č. 1
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie programu
Starostka obce Ing. Janka Stupňanová privítala všetkých prítomných na 13. zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Konskej, ktoré zvolala a viedla v súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s Rokovacím poriadkom
Obecného zastupiteľstva v obci Konská. Starostka obce navrhla za zapisovateľku p. Blaženu
Karnausovú – pracovníčku Obecného úradu a za overovateľov navrhla: p. Ondreja Gabčíka a
p. Juraja Vandlíka – poslancov obecného zastupiteľstva. Starostka oboznámila prítomných
s návrhom programu zasadnutia OZ a dala hlasovať.
a) Poslanci OZ program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Konskej
schvaľujú.
b) Poslanci OZ za zapisovateľku zápisnice schvaľujú pracovníčku Obecného
úradu p. Blaženu Karnausovú a za overovateľov zápisnice poslancov
Obecného zastupiteľstva v Konskej p. Ondreja Gabčíka a p. Juraja Vandlíka.

ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková,
Mgr. Monika Malaťáková, Eugen Martinka,
Ing. Tatiana Rosincová, Juraj Vandlík,
Mária Vanáková, Rudolf Dávidík, Juraj
Šimkulič
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K bodu č. 2
Kontrola uznesení
V tomto bode informovala starostka poslancov OZ a prítomných o plnení úloh, ktoré
vyplynuli z predchádzajúceho uznesenia OZ. Uznesenia sú splnené alebo sa plnia priebežne.
Poslanci OZ berú na vedomie informáciu o kontrole plnenia uznesení z 12.zasadnutia
OZ zo dňa 26.6.2020
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 9

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík , Rudolf Dávidík, Juraj
Šimkulič

K bodu č. 3
8. zmena rozpočtu obce Konská k 30.06.2020
Starostka obce odovzdala slovo p. Zuzane Kasmanovej, účtovníčke obce, aby
informovala prítomných o 8. zmene rozpočtu, vykonanej starostkou obce v zmysle ustanovenia
§14 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 30.06.2020.

Dôvodová správa
8. zmena rozpočtu obce Konská k 30.6.2020

1. V príjmovej časti nastalo:
navýšenie príjmov z dôvodov:
-

vyšších príjmov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ako bolo rozpočtované v sume
3 300 €
vyšších príjmov za rybársky lístok v sume 15 €
vyšších príjmov zo správnych poplatkov za rozkopové povolenie v sume 80 €
prijatého transferu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti v sume 692 €
prijatého transferu zo štátneho účelového fondu – Envirofond v sume 760,65 €
prijatého transferu zo Štatistického úradu Slovenskej republiky na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov,
domov a bytov 2021 v sume 3 068 €

Zmena príjmov

+7 915,64 €
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2. Vo výdavkovej časti nastalo :
navýšenie výdavkov z dôvodov:
- zapojenia prijatého transferu zo štátneho účelového fondu – Envirofond do výdavkov v sume
760,65 €
- zapojenia prijatého transferu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja
miestnej a regionálnej zamestnanosti do výdavkov v sume 692 €
- zapojenia prijatého transferu z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na úseku
stavebného poriadku a na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne
komunikácie a účelové komunikácie na rok 2020 v sume 2 325,30 €
- vrátenia nevyčerpanej dotácie na školu v prírode 2020 z dôvodu neuskutočnenia pre pandémiu
Covid 19 v sume 4 200 €
Zmena výdavkov

+7 977,95 €

3. Finančné operácie príjem
Zmena príjmov

0€

4. Finančné operácie výdavok
Zmena výdavkov

0€

5. Kapitálové výdavky- medzipoložkové zmeny v rámci programov a podprogramov
Zmena kapitálových výdavkov

0€

6. Kapitálové príjmy
Zmena kapitálových príjmov

0€

Poslanci OZ berú na vedomie 8. úpravu rozpočtu obce Konská zo dňa 30.06.2020 v zmysle
ustanovenia §14 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa prílohy.
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Rudolf Dávidík, Juraj
Šimkulič

K bodu č. 4
9. úprava rozpočtu Obce Konská zo dňa 01.07.2020
Starostka obce odovzdala slovo p. Zuzane Kasmanovej, účtovníčke obce, aby
informovala prítomných o 9 úprave rozpočtu, vykonanej starostkou obce v zmysle ustanovenia
§14 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 01.07.2020.
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Dôvodová správa
9. zmena rozpočtu obce Konská k 1.7.2020

1. V príjmovej časti nastalo:
navýšenie príjmov z dôvodov:
- vyšších príjmov za rybársky lístok v sume 14 €
- vyšších príjmov zo správnych poplatkov za rozkopové povolenie v sume 80 €
- prijatého transferu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti v sume 692 €
- prijatého transferu z Okresného úradu Žilina – nenormatívne finančné prostriedky „Príspevok
na učebnice na rok 2020“ pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v sume 2 908 €
Zmena príjmov

+ 3 694,00 €

2. Vo výdavkovej časti nastalo :
navýšenie výdavkov z dôvodov:
- zapojenia prijatého transferu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja
miestnej a regionálnej zamestnanosti do výdavkov v sume 692 €
medzipoložkové zmeny v rámci programov a podprogramov
Zmena výdavkov

+ 692,00 €

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 berú na vedomie 9. úpravu rozpočtu obce Konská zo dňa 01.07.2020 v zmysle
ustanovenia §14 ods.2 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa prílohy.
HLASOVANIE
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Rudolf Dávidík, Juraj
Šimkulič
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K bodu č. 5
10. úprava rozpočtu Obce Konská zo dňa 17.08.2020
Starostka obce odovzdala slovo p. Zuzane Kasmanovej, účtovníčke obce, aby
informovala prítomných o 10. zmene rozpočtu, vykonanej starostkou obce v zmysle
ustanovenia §14 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 17.08.2020.

Dôvodová správa
10. zmena rozpočtu obce Konská k 17.8.2020

1. V príjmovej časti nastalo:
navýšenie príjmov z dôvodov:

Zmena príjmov

0€

2. Vo výdavkovej časti nastalo :
navýšenie výdavkov z dôvodu:
- zapojenia čerpania Fondu opráv bytového domu s. č. 599 a bytového domu s. č. 600 do
výdavkov v sume 144 € a predpokladaného čerpania do konca roka 2020 v sume 1 000 €
Zmena výdavkov

+ 1 144,00 €

3. Finančné operácie príjem
navýšenie príjmov z dôvodu:
- zapojenia čerpania Fondu opráv bytového domu s. č. 599 a bytového domu s. č. 600 do
príjmových finančných operácií v sume 144 €
Zmena príjmov

+ 144,00 €

4. Finančné operácie výdavok
Zmena výdavkov

0€

5. Kapitálové výdavky
Zmena kapitálových výdavkov

0€

6. Kapitálové príjmy
Zmena kapitálových príjmov

0€

Poslanci OZ berú na vedomie 10. úpravu rozpočtu obce Konská zo dňa
17.08.2020 v zmysle ustanovenia §14 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov podľa prílohy.
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HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 9

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Rudolf Dávidík, Juraj
Šimkulič

K bodu č. 6
Čerpanie finančných prostriedkov z Fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu č.
599 a 600 za rok 2020
Starostka obce odovzdala slovo p. Zuzane Kasmanovej, účtovníčke obce, aby
informovala prítomných čerpaní finančných prostriedkov z Fondu prevádzky, údržby a opráv
pre bytové domy č. 599 a 600, ktorý sa v obci Konská tvorí v súlade s §18 ods. 2zákona č.
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Dôvodová správa
k čerpaniu finančných prostriedkov z Fondu prevádzky, údržby a opráv
bytového domu č. 599 a č. 600 za rok 2020
Fond prevádzky, údržby a opráv pre bytové domy č. 599 a 600 sa v obci Konská tvorí
v súlade s § 18 odst. 2 zákona č. 443/2010 Z. z o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní.
Čerpanie finančných prostriedkov z fondu sa v obci Konská riadi zákonom 182/1993 Z. z. v
znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 6). Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa 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 .
V roku 2020 sa čerpali finančné prostriedky z fondu opráv na bytový dom č. 600 vo výške
681,27 € v členení na nasledovný materiál:
P1/271
DFA 2020/43
DFA 2020/55
DFA 2020/109
DFA 2020/123
DFA 2020/170

Nový zámok na vchodové dvere + kľučka (guľa)
Odborná skúška plynových spotrebičov
Servisné prehliadky plynových kotlov
Kontrola prieduchov a dymovodov od napájaných spotrebičov
Kontrola HP + kontrola PV + vypracovanie KS
Kontrola a skúška núdzového osvetlenia BD600
SPOLU:

59,84 €
216,96 €
242,50 €
59,55 €
30,42 €
72,00 €
681,27 €
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V roku 2020 sa čerpali finančné prostriedky z fondu opráv na bytový dom č. 599 vo výške
661,46 € v členení na nasledovný materiál:
P1/271
DFA 2020/43
DFA 2020/55
DFA 2020/109
DFA 2020/123
DFA 2020/170

Nový zámok na vchodové dvere
Odborná skúška plynových spotrebičov
Servisné prehliadky plynových kotlov
Kontrola prieduchov a dymovodov od napájaných spotrebičov
Kontrola HP + kontrola PV + vypracovanie KS
Kontrola a skúška núdzového osvetlenia BD600
SPOLU:

40,03 €
216,96 €
242,50 €
59,55 €
30,42 €
72,00 €
661,46 €

Poslanci OZ schvaľujú čerpanie finančných prostriedkov z Fondu prevádzky, údržby
a opráv bytového domu č. 599 a 600 za rok 2020 podľa prílohy.
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Rudolf Dávidík, Juraj
Šimkulič

K bodu č. 7
a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Monitorovacej správe programového rozpočtu
obce Konská k 30.06.2020 v zmysle ustanovenia §12 ods.2 zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov podľa prílohy.
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných so stanoviskom hlavnej
kontrolórky obce k Monitorovacej správe programového rozpočtu obce Konská k 30.06.2020:
Programové rozpočtovanie vychádza z procesu prípravy, tvorby, monitorovania
a hodnotenia programového rozpočtu. Súčasťou programového rozpočtovania je aj
monitorovacia správa, ktorá je Obecnému zastupiteľstvu predkladaná 1x počas rozpočtového
roka a to k 30.06. bežného roka.
Monitorovacia správa obsahuje:
a) textovú časť, ktoré definuje zámery, ciele, merateľné ukazovatele a výsledok, ktorá sa
dosiahol
b) číselnú časť, ktorá obsahuje skutočnú a plánovanú hodnotu ukazovateľa, čiže výdavku
Plánované výdavky rozpočtu po siedmych zmenách predstavujú čiastku 1 319 465,90 €.
Skutočné čerpanie týchto výdavkov k 30.06.2020 je 208 879,06 €, čo činí cca 16% oproti
plánovanému rozpočtu. Takéto čerpanie sa k polroku javí ako efektívne hospodárenie.
Súčasťou materiálu je aj vyhodnotenie jednotlivých programov a ich podprogramov v rámci
zadefinovania merateľných ukazovateľov.
Monitorovacia správa obce Konská za I. polrok 2020 má všetky náležitosti v súlade
s programovým rozpočtovaním. Monitorovacia správa za I. polrok 2020 poskytuje ucelený
obraz o vyhodnotení plnenia stanovených hodnôt v rámci jednotlivých programov a ich
podprogramov výdavkovej časti. Náležitosti, ktoré má obsahovať, obsahuje, preto odporúča
OZ po prerokovaní predloženú Monitorovaciu správu za I. polrok 2020 vziať na vedomie.
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a) Poslanci OZ berú na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Monitorovacej
správe programového rozpočtu obce Konská k 30.06.2020 v zmysle ustanovenia §12 ods.2
zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa prílohy.
b) Poslanci OZ schvaľujú Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Konská
k 30.06.2020 v zmysle ustanovenia §12 ods.2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov podľa prílohy.
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Rudolf Dávidík, Juraj
Šimkulič

K bodu č. 8
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 10 obce Konská 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
Starostka obce predložila poslancom OZ dôvodovú správu ZŠ s MŠ Konská. Rada školy
na svojom zasadnutí prejednala návrh zvýšenia príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,
súvisiacich s činnosťou ŠKD. Dôvodom predloženia návrhu úpravy výšky príspevku je nárast
cien za prevádzku, neustála modernizácia dvoch oddelení ŠKD z hľadiska materiálnotechnického zabezpečenia a postupné zvyšovanie pedagogickej odbornosti učiteliek ŠKD.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhuje zvýšenie príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s činnosťou ŠKD nasledovne:
- ranný klub
3,00 €
pôvodne 2,00 €
- popoludňajší klub
10,00 €
pôvodne 7,00 €
- ranný + popoludňajší klub
13,00 €
pôvodne 9,00 €
- prázdninový klub
30,00 €
(v rozsahu 5 hod. /deň/mesiac
alebo 9 hod./deň/14 dní)
Poslanci OZ schvaľujú Dodatok č. 1 k VZN č. 10 obce Konská 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 od 01.09.2020.
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Rudolf Dávidík, Juraj
Šimkulič
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K bodu č. 9
Predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina 20152020 na nové obdobie 2020-2023
Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina 2015-2020 bol vypracovaný
pre 24 obcí a miest Rajeckej doliny a schválený uznesením č. 8/2016 bod 1, písm. d) z riadneho
zasadnutia OZ v Konskej dňa 12.12.2016. Ide o tieto obce: Čičmany, Ďurčiná, Fačkov,
Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače, Konská, Kunerad, Lietava, Lietavská Lúčka, Lietavská
Svinná – Babkov, Malá Čierna, Podhorie, Porúbka, Rajec, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice,
Rosina, Stránske, Šuja, Turie, Veľká Čierna, Višňové a Zbyňov. Program sa vypracúva
v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Dokument bol
spracovaný ako príručka pre riadenie rozvoja územia ako celku a zároveň pre jeho jednotlivé
územné jednotky – obce. Dokument a jeho schválenie jednotlivými zastupiteľstvami členských
obcí je zároveň splnením jedného zo základných predpokladov na predloženie žiadosti obce
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov (fondov Európskej únie).
Je potrebné predĺžiť platnosť tohto dokumentu na ďalšie obdobie 2020 – 2023, aby v prípade,
že by došlo k zmenám štatutárov na obciach po voľbách v roku 2022, mali čas vyhotoviť si
nový Program.
Poslanci OZ schvaľujú predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja Združenia
obcí Rajecká dolina 2015-2020 na nové obdobie 2020-2023.

ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Rudolf Dávidík, Juraj
Šimkulič

K bodu č. 10
Pridelenie obecných nájomných bytov pre opakovaný nájom
Obec Konská, ako prenajímateľ obecných nájomných bytov, písomne oznámila 18tim nájomcom listom zo dňa 18.09.2019 v zmysle článku IV., odsek 4.4 zmluvy o opakovanom
nájme bytu, že majú právo na opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu pri dodržaní
podmienok uvedených v zmluve, o čom ich obec informovala v zákonom stanovenej lehote (§
12, ods. 3 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v zn.n.p.)16-tim nájom zanikol dňom 31.03.2020, preto o opakovanom uzatvorení nájomných
zmlúv pre týchto žiadateľov komisia rokovala 27.03.2020 a následne OZ na svojom riadnom
zasadnutí dňa 30.03.2020.
Jednému nájomcovi končí nájom dňom 30.09.2020- t. j. p. Mgr. Martina Remencová
s manželom a ďalšiemu 31.10.2020 – p. Ľubomír Praznovec s družkou p. Zuzanou
Podhorskou. Títo nájomcovia mali termín na podanie žiadosti do 30.06.2020.
Obidvaja nájomcovia predložili doklady na prehodnotenie splnenia podmienok (príjmy,
majetkové, sociálne pomery...) v stanovenom termíne a so všetkými požadovanými prílohami.
P. Ľubomír Praznovec žiada o opakovaný nájom sám, p. Zuzana Podhorská písomne oznámila,
že o opakovaný nájom žiadať už nebude.
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Bytová komisia na svojom zasadnutí dňa 14.08.2020 z predloženého zistila, že
podmienky na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu žiadatelia p. Martina Remencová
s manželom i p. Ľubomír Praznovec spĺňajú a odporučila OZ schváliť uzatvorenie zmlúv
o opakovanom nájme bytu na obdobie 3 rokov nasledovne: Mgr. Martina Remencová
a manžel na obdobie od 01.10.2020 do 30.09.2023 a Ľubomír Praznovec na obdobie od
01.11.2020 do 31.10.2023.
Poslanci OZ schvaľujú pridelenie obecných nájomných bytov pre opakovaný
nájom na obdobie 3 rokov nasledovným 2 nájomcom v BD č. 599/9 na Školskej ulici:
1. Mgr. Martina Remencová a manžel na obdobie od 01.10.2020 do 30.09.2023
2. Ľubomír Praznovec na obdobie od 01.11.2020 do 31.10.2023
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 9

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Rudolf Dávidík, Juraj
Šimkulič

K bodu č. 11
a) Uvoľnenie obecného nájomného bytu od 01.11.2020
b)Schválenie výmeny obecného nájomného bytu za väčší
Dňa 22.07.2020 doručila p. Monika Horníka s manželom Vladimírom písomnú žiadosť
o ukončenie prenájmu obecného bytu ku dňu 31.10.2020. Jedná sa o 3-izbový byt č. 5 na 1.
poschodí v BD č. 600/11 na Školskej ulici , ktorý bude uvoľnený od 01.11.2020. Dôvodom
výpovede z nájmu je dokončenie výstavby vlastného rodinného domu.
Obec Konská eviduje ku dňu zasadnutia komisie dve žiadosti o výmenu bytu za väčší:
1. žiadosť p. Jany Sandanusovej zo dňa 09.05.2017 - má v prenájme 2-izbový byt väčší
– 49,82 m2 v BD č. 600/11 na 1. poschodí (1dospelá osoba + 1 nezaopatrené dieťa);
2. žiadosť p. Pavla Demčišáka a manželky Eriky zo dňa 14.05.2019 - majú v prenájme
2-izbový byt menší – 35,99 m2 v BD č. 600/11 na 3. poschodí (2 dospelé osoby + 1
nezaopatrené dieťa)
Nakoľko bude uvoľnený 3-izbový byt v BD č. 600/11 na 1. poschodí od 01.11.2020,
výmena bytu by bola možná. Bytová komisia prehodnotila žiadosti o výmenu bytu uvedených
žiadateľov a s prihliadnutím na veľkosť podlahovej plochy bytu, ktorý majú žiadatelia
momentálne v prenájme a na počet členov domácnosti, odporúča Obecnému zastupiteľstvu
schváliť výmenu bytu za väčší žiadateľovi p. Pavlovi Demčišákovi s manželkou v rámci
opakovaného nájmu, ktorý mu bol schválený na obdobie 3 rokov (od 01.04.2020 do
31.03.2023) na riadnom zasadnutí OZ dňa 30.03.2020 uznesením č. 148/2020.
V prípade schválenia výmeny bytu p. Pavlovi Demčišákovi a manželke by sa uvoľnil 2izbový byt č. 12 na 3. poschodí BD č. 600/11 na Školskej ulici, ktorý by bol ponúknutý
žiadateľom vedeným v evidencii uchádzačov o pridelenie obecného nájomného bytu.
Žiadateľom by sa zaslali formuláre s inštrukciami, aké prílohy a potvrdenia je potrebné
predložiť na Obecný úrad do stanoveného termínu, aby mohli byť prehodnotení, či spĺňajú
podmienky na pridelenie byt.
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a) Poslanci OZ berú na vedomie ukončenie nájmu nájomcu Monika Horníková
a manžel v 3-izbovom byte č. 5 v BD č. 600/11 na Školskej ulici ku dňu
31.10.2020
b) Poslanci OZ schvaľujú výmenu 2-izbového obecného nájomného bytu č. 12
v BD č. 600/11 na Školskej ulici za uvoľnený 3-izbový byt č. 5 v BD č. 600/11 na
Školskej ulici v rámci opakovaného nájmu schváleného na obdobie 3 rokov (od
01.04.2020 do 31.03.2023) nájomcovi Pavol Demčišák a manželka
c) Poslanci OZ berú na vedomie obsadenie uvoľneného 2-izbového obecného
nájomného bytu č. 12 v BD č. 600/11 na Školskej ulici (po výmene bytov)
d) Poslanci OZ ukladajú Obecnému úradu, aby zabezpečil zaslanie formulárov
s informáciami o uvoľnení bytu žiadateľom o pridelenie obecného nájomného
bytu
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Rudolf Dávidík, Juraj
Šimkulič

K bodu č. 12
Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na CKN parcelu č. 719/21 ostatná plocha
o výmere 88 m2 v kat. území Rajecké Teplice
Obec Konská vlastní v k. ú. Rajecké Teplice CKN parcelu č. 719/21 ostatná plocha
o výmere 88 m2, zapísanú na LV č. 1815. V súčasnosti tvorí parcela prístupovú komunikáciu
k novostavbám rodinných domov, ktoré v tejto časti mesta Rajecké Teplice stavajú jednotliví
vlastníci pozemkov v okolí. V prístupovej komunikácii sú riešené aj inžinierske siete.
Už v roku 2014 sme uzatvárali Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi obcou
Konská a oprávnenými z vecného bremena p. Kamilom Horečným, RNDr. Miloslavom
Badíkom a Radoslavom Bírom. Na predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 26.06.2020 s p.
Radovanom Tužinčinom a p. Barborou Tužinčinovou, r. Stehlíkovou.
V dňoch 09.07.2020 a 07.08.2020 podali na obecný úrad v Konskej žiadosti o zriadenie
večného bremena žiadatelia:
1. Ing. Fábik Ľubomír a MUDr. Fábiková Simone (r. Bock), trvale bytom Ružová
2424/32, 010 01 Žilina;
2. Hodas Ján a Hodasová Monika, rod. Pekariková, trvale bytom Hollého 162/18, 015
01 Rajec (Vŕšok 83/30, 013 14 Kamenná Poruba
3. Klabník Ivan a Klabníková Jana, r. Bohdalová, trvale bytom Lipová 157/4, 015 01
Rajec.
Zriadenie vecného bremena v prospech oprávnených z VB:
V rade 1 na:
- KNC parcela č. 444/2, výmera 494 m2 trvalý trávny porast a
KNC parcela č. 441/1, výmera 232 m2, trvalý trávny porast,
obe zapísané na LV č. 1986 pre kat. územie Rajecké Teplice
V rade 2 na:
- KNC parcela č. 440/10, výmera 155 m2, zastavaná plocha a nádvorie
KNC parcela č. 437/4, výmera 246 m2, zastavaná plocha a nádvorie
KNC parcela č. 445/2, výmera 448 m2, trvalý trávny porast
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Všetky tri zapísané na LV č. 1988 pre kat. územie Rajecké Teplice
V rade 3 na:
- KNC parcela č. 440/1, výmera 264 m2, trvalý trávny porast
KNC parcela č. 445/1, výmera 314 m2, trvalý trávny porast
Obe zapísané na LV č. 1991 pre kat. územie Rajecké Teplice
a) Poslanci OZ schvaľujú zmluvu o zriadení vecného bremena na zaťažené
nehnuteľnosti KNC parcela č. 719/21, výmera 88m2-ostatná plocha, zapísaná
na LV č. 1815 pre kat. úz. Rajecké Teplice v prospech oprávnených z vecného
bremena: v rade 1: - Ing. Fábik Ľubomír a MUDr. Fábiková Simone (r. Bock)
trvale bytom Žilina; v rade 2: Hodas Ján a Hodasová Monika (r. Pekariková),
trvale bytom Rajec (Kamenná Poruba); v rade 3: Klabník Ivan a Klaníková
Jana (r. Bohdalová), trvale bytom Rajec, resp. v prospech každého vlastníka –
KNC parcely č. 444/2- výmera 494 m2 - trvalý trávny porast a KNC parcely č.
441/1 – výmera 232 m2 – trvalý trávny porast, obe zapísané na LV č. 1986 pre
kat. územie Rajecké Teplice; KNC parcely č. 440/10 – výmera 155 m2 –
zastavaná plocha a nádvorie; KNC parcely č. 437/4 – výmera 246 m2 – trvalý
trávny porast a KNC parcely č. 445/2 – výmera 448 m2 – trvalý trávny porast,
všetky zapísané na LV č. 1988 pre kat. územie Rajecké Teplice; KNC parcely
č. 440/1 – výmera 264 m2 – trvalý trávny porast a KNC parcely č. 445/1 –
výmera 314 m2 – trvalý trávny porast , obe zapísané na LV č. 1991 pre kat.
územie Rajecké Teplice, ktorým zodpovedá právo prechodu a prejazdu
osobných a nákladných motorových vozidiel a uloženia inžinierskych sietí na
a cez zaťažené nehnuteľnosti;
b) Poplatky spojené s návrhom na vklad a s vypracovaním zmluvy o zriadení
vecného bremena hradia oprávnení z vecného bremena;
c) Poslanci OZ poverujú obecný úrad, aby zabezpečil všetky potrebné právne
a ekonomické náležitosti, súvisiace s vyhotovením Zmluvy o zriadení vecného
bremena na KNC parc. č. 719/21 – ostatné plochy o výmere 88 m2 medzi obcou
Konská a oprávnenými z vecného bremena p. Ing. Fábik Ľubomír a p. MUDr.
Fábiková Simone, p. Hodas Ján a p. Hodasová Monika, p. Klabník Ivan a p.
Klabníková Jana.
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Rudolf Dávidík, Juraj
Šimkulič

K bodu č. 13
Schválenie zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov, nachádzajúcich sa
v majetku obce Konská (z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu p. Michala
Koperu)
Obci Konská bola dňa 29.04.2020 doručená písomná žiadosť SHR p. Michala Koperu
o predĺženie nájomnej zmluvy č. 2/2015 alebo uzatvorenie v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z.
– Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných
pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko doba nájmu
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končí dňa 09.11.2020. Nájomca žiada prenechať pozemky do nájmu na ďalších 5 rokov za
účelom kosenia, resp. pestovania a zberu krmovín a pasenia hovädzieho dobytka. Pôvodné
nájomné bolo stanovené vo výške 50,-€/1 ha výmery pozemkov/ 1 rok. Nájomcovi bolo na
predmetných pozemkoch zmluvne zakázané stavať trvalé aj dočasné stavby a vytvárať
hnojiská. Nájomca p. M. Kopera uvádza, že počas doterajšieho priebehu nájmu konal vždy
v súlade s obsahom zmluvy a nikdy sa nedostal do omeškania s úhradou nájomného.
Obec Konská v súčasnej dobe nemá iný zámer na požadované obdobie nájmu, v rámci
ktorého by predmetné pozemky využívala.
Po zohľadnení uvedených skutočností bol vypracovaný návrh na zverejnenie zámeru
obce Konská uzatvoriť zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa
v majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Tento návrh bol predložený poslancom
OZ na schválenie na riadnom zasadnutí OZ dňa 26.06.2020. Uznesením č. 169/2020 dňa
26.06.2020 poslanci OZ schválili počtom 7 všetkých prítomných poslancov (z 9 všetkých
poslancov) v súlade s ustanovením §9a odsek 9 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu Obce Konská uzatvoriť nájomnú
zmluvu na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Konská, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Jedná sa o pozemky EKN parcely v k. ú. Konská, evidovaných pre obec Konská na
LV č. 817 v spoluvlastníckom podiele 1/1-ina, vedených ako:
Číslo parcely E 1674 orná pôda o výmere 9596 m2
Číslo parcely E 1690 trvalé trávne porasty o výmere 4692 m2
Číslo parcely E 1692 orná pôda o výmere 1834 m2
Číslo parcely E 1763 ostatné plochy o výmere 23 m2
Číslo parcely E 1785 trvalé trávne porasty o výmere 5983 m2
Číslo parcely E 1786 orná pôda o výmere 1451 m2
Číslo parcely E 1787/3 orná pôda o výmere 1933 m2
Číslo parcely E 1788 trvalé trávne porasty o výmere 4598 m2
Číslo parcely E 1789 orná pôda o výmere 1386 m2
Číslo parcely E 1947/1 orná pôda o výmere 2183 m2
Číslo parcely E 2066 orná pôda o výmere 4272 m2.
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Konská, ako aj na web stránke obce
Konská od 30.06.2020 do 31.07.2020. Nasleduje schválenie kúpnej zmluvy obecným
zastupiteľstvom.
1.) Poslanci OZ schvaľujú počtom 9 z 9 všetkých poslancov v súlade s ustanovením
§9a odsek 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov uzatvorenie Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov na
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Konská v zmysle ustanovení zákona č. 504/2003 Z.
z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných
pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa s nájomcom p. Michal Kopera, bytom Rajecké Teplice
na predmet nájmu – EKN parcely v k. ú. Konská, evidovaných na LV č. 817
v spoluvlastníckom podiele 1/1-ina, vedených ako:
a) Číslo parcely E 1674 orná pôda o výmere 9596 m2
b) Číslo parcely E 1690 trvalé trávne porasty o výmere 4692 m2
c) Číslo parcely E 1692 orná pôda o výmere 1834 m2
d) Číslo parcely E 1763 ostatné plochy o výmere 23 m2
e) Číslo parcely E 1785 trvalé trávne porasty o výmere 5983 m2
f) Číslo parcely E 1786 orná pôda o výmere 1451 m2
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g) Číslo parcely E 1787/3 orná pôda o výmere 1933 m2
h) Číslo parcely E 1788 trvalé trávne porasty o výmere 4598 m2
i) Číslo parcely E 1789 orná pôda o výmere 1386 m2
j) Číslo parcely E 1947/1 orná pôda o výmere 2183 m2
k) Číslo parcely E 2066 orná pôda o výmere 4272 m2
na obdobie 5 rokov, s účinnosťou od 10.11.2020, za odplatu v sume vo výške 50,00€/1
ha/1 rok (celkom 189,76 €/rok).
2) Poverujú obecný úrad, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické
náležitosti, súvisiace s uzatvorením Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov
medzi obcou Konská a nájomcom Michalom Koperom, pričom poplatky za
zrealizované právne úkony hradí nájomca.

ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Rudolf Dávidík, Juraj
Šimkulič

K bodu č. 14
Schválenie darovacích zmlúv v prospech obce Konská
Z dôvodu plánovanej realizácie výstavby chodníka Konská-ulica Hlavná pozdĺž cesty
III/2108 v lokalite pri p. I. Štaffenovej obec Konská podnikla kroky k majetkovoprávnemu
vysporiadaniu pozemkov, na ktorých je výstavba chodníka naplánovaná. Na základe GP č.
43432611-019/2020 zo dňa 07.02.2020, vyhotoveného Ing. Radomírom Blažekom - Geodetic,
IČO: 43432611, úradne overeného Okresným úradom Žilina dňa 13.03.2020 pod číslo G1423/2020 sa oslovili ďalší dvaja vlastníci a to: Pavol Ďurana a Peter Ďurana, obaja z Konskej.
Majetkovoprávne vysporiadanie sa na základe predchádzajúcich rokovaní s vlastníkmi rieši
formou darovacích zmlúv o prevode vlastníckeho práva k dotknutým nehnuteľnostiam medzi
uvedenými darcami a obdarovaným obec Konská tak, ako je uvedené v návrhu dvoch
darovacích zmlúv, ktoré sa predkladajú poslancom OZ na schválenie.
Obecný úrad zabezpečí všetky náležitosti, týkajúce sa návrhu na vklad na príslušný
Okresný úrad, katastrálny odbor v prospech obdarovaného obec Konská, pričom všetky
poplatky, súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam hradí obdarovaný –
obec.
1. Poslanci OZ schvaľujú darovacie zmluvy o prevode vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam v k. ú. Konská medzi dvoma darcami a obdarovaným obec
Konská nasledovne:
a) Darovacia zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam medzi darcom
p. Pavol Ďurana a obdarovaným obec Konská na predmet zmluvy – dar
novovytvorené parcely podľa GP č. 43432611-019/2020 zo dňa 07.02.2020,
vyhotoveným Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, IČO: 43432611, úradne
overeného Okresným úradom Žilina dňa 13.03.2020 pod č. G1-423/2020: KNC
parcela č. 2070/15 – výmera 24 m2 – zastavaná plocha a nádvorie (vytvorená
z pôvodnej EKN parc. č. 290 – výmera 79 m2 – zastavaná plocha a nádvorie),
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zapísané na LV č. 1877 v spoluvlastníckom podiele 4/48 k celku.
b) Darovacia zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam medzi darcom
p. Peter Ďurana a obdarovaným obec Konská na predmet zmluvy – dar
novovytvorené parcely podľa GP č. 43432611-019/2020 zo dňa 07.02.2020,
vyhotoveným Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, IČO: 43432611, úradne
overeného Okresným úradom Žilina dňa 13.03.2020 pod č. G1-423/2020: KNC
parcela č. 2070/15 – výmera 24 m2 – zastavaná plocha a nádvorie (vytvorená
z pôvodnej EKN parc. č. 290 – výmera 79 m2 – zastavaná plocha a nádvorie),
zapísané na LV č. 1877 v spoluvlastníckom podiele 4/48 k celku.
2. Poslanci OZ poverujú obecný úrad, aby zabezpečil všetky náležitosti, týkajúce sa
návrhu na vklad na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor v prospech
obdarovaného obec Konská, pričom všetky poplatky súvisiace s prevodom
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam medzi dvoma darcami a obcou Konská
hradí obdarovaný – obec.
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Rudolf Dávidík, Juraj
Šimkulič ,

K bodu č. 15
Informácia o činnosti obecného úradu a investičných akciách
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných s činnosťou obecného úradu
a investičných akciách:
1) Dňa 16.07.2020 a 06.08.2020 sa uskutočnili pracovné stretnutia poslancov so
spoločnosťami, ktoré prezentovali možnosť realizácie výstavby bytov. Vzhľadom na
súčasnú problematiku v tejto oblasti (prehodnocovanie nájomcov, majetkovoprávne
vysporiadanie, opotrebovanie, platba za opravy v BD ...) sa uskutoční stretnutie na
Ministerstve dopravy a výstavby v Bratislave dňa 16.09.2020 so štátnou tajomníčkou
JUDr. Katarínou Brunckovou a generálnym riaditeľom cestovného ruchu Ing. Radúzom
Dulom.
2) Dňa 23.07.2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s poslancami, predstaviteľmi urbáru
a p. Antonom Ďuranom ohľadom riešenia oddychovej zóny v lokalite Jamy. Následne
31.07.2020 sa uskutočnilo stretnutie s p. Jozefom Pažickým, ktorý má tieto pozemky
v nájme.
3) Dňa 23.07.2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie poslancov s predstaviteľmi
Poľovníckej spoločnosti Brezie Kunerad na základe ich žiadosti zo dňa 08.06.2020.
Žiadosť o spoluúčasť pri zvolaní zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov
doručil dňa 31.07.2020 na obecný úrad Konská aj Poľovnícky spolok Bystrička Brezie.
Z toho dôvodu sa určil termín stretnutia s poslancami a zástupcami oboch spoločností
na 03.09.2020.
4) Chodník a lávka pre peších na Rajeckej ceste I/64 v k. ú. Rajecké Teplice – písomná
odpoveď dňa 10.07.2020. Na základe posledných informácií bude obec Konská
zabezpečovať pre túto akciu potrebné povolenia. Platiť nebudeme nič.
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5) Prevod pozemkov vo vlastníctve obce Konská v k. ú. Rajecké Teplice (pozemky CKN
č. 719/21 a EKN pozemky č. 1291, 2270, 2274, 2278/1, 2278/2, 2280/3, 2280/4, 2280/6,
2281/1, 2281/4 a 2282) – na písomnú odpoveď zo dňa 10.07.2020 v ktorej sme
im navrhli výšku sumy za odpredaj nehnuteľností a stretnutie zatiaľ nereagovali.
6) Cenová ponuka na plot p. Vladimíra Baránka – 3 600,00 €.
7) Plot p. Bielikovej Jany sa v súčasnosti realizuje – 5 664,00 €.
8) Výstavba návsia s bioretenčným systémom na zadržiavanie zrážkovej vody –
rozhodnutie o zastavení konania žiadosti o poskytnutie NFP z MŽP Bratislava zo dňa
14.07.2020.
9) Chodník Konská – Kamenná Poruba pozdĺž cesty III/2108 – v najbližšej dobe sa
uskutoční preberanie.
10) Ulica 1. mája – vzhľadom na nekvalitné prevedenie prác sa uskutočnilo kontrolné
meranie nerovnosti povrchu vozovky, ktoré sa pošle zhotoviteľovi. Ešte nie je prebratá,
chceme vyrokovať zľavu, zádržné, záručné podmienky...
11) Záleží nám na prostredí v ktorom žijeme – dňa 15.08.2020 podaná záverečná správa
nadácii KIA. Ide o projekt, zameraný na oživenie a skultúrnenie verejného priestranstva
v obci vysadením drevín, lúčnych kvetov, muškátov, osadenie informačných tabúľ
k jednotlivým drevinám a pod.
12) Wifi 4EU – pripojenie bude realizovať spoločnosť Nelson, s.r.o. Konská 338, 013 13
Rajecké Teplice.
13) Oznámenie drobnej stavby – Multifunkčné verejné centrum (bývalá MŠ č. 189) –
úprava a rozšírenie schodísk do budovy – bezbariérový prístup.
14) Oznámenie stavebných úprav a udržiavacích prác – Multifunkčné verejné centrum
(bývalá MŠ č. 189) – výmena kuchynskej linky, dverí, sanitárneho zariadenia, kúrenia,
maliarske a natieračske práce, elektroinštalácia, náter strechy, úprava priečky...
15) Konská – Vyšné kapustniská – technická infraštruktúra – vybavuje sa územné
rozhodnutie.
16) Konská – Nižné kapustniská – technická infraštruktúra – vybavuje sa územné
rozhodnutie.
17) Občania obce Konská produkujú veľké množstvo zmesového komunálneho odpadu,
ktorý sa ukladá na skládke v Šuji. Skládka je už plná a s jej rozšírením o ďalšiu kazetu
sú problémy, bude sa musieť doriešiť náhradné skládkovanie KO. Je potrebné, aby
občania odpad separovali, veľké množstvo vzniknutého KO v domácnosti je možné
uložiť do kompostéra, ktorý má pomaly každá jedna domácnosť. Kompostéry sa
rozdávali v roku 2019, takže zmesového komunálneho odpadu by malo byť určite
menej, jeho množstvo však stále narastá. Bude nutné vykonávať námatkové kontroly
smetných nádob, či domácnosti triedia, alebo hádžu všetko dohromady.
Poslanci OZ informáciu o činnosti obecného úradu a investičných akciách berú na
vedomie.
ZA: 9

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Rudolf Dávidík, Juraj
Šimkulič
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K bodu č. 16
Záver a rôzne
-

-

-

-

-

P. Vladimír Prieložný upozornil na cestu na Dolinách, ktorá je momentálne po
dažďoch v dezolátnom stave (pozn.: cesta je ešte neupravená po realizácii stavby 8518
–Konská – smer Zbyňov – Predĺženie NNK spoločnosťou BBF Elektro, s.r.o. Spišská
Nová Ves, ktorá mala v zmysle kolaudačného rozhodnutia dať výkop do pôvodného
stavu v náhradnom termíne do 31.07.2020 z dôvodu nepriaznivých poveternostných
podmienok v čase realizácie stavby – jeseň 2019); taktiež je zanesená priekopa na
Rajeckej ceste pri firme Stavkrov.
P. Jozef Gabčík upozornil na časté poruchy osvetlenia na Ulici 1. mája hlavne v čase
nepriaznivého počasia (vietor, búrky) z dôvodu skratovania; na nutnosť označenia
výkopov na miestnych komunikáciách, resp. umiestnenie dopravných značiek,
z dôvodu realizácie prípojok k novostavbám rodinných domov; dopravné značenie na
Novej ulici – zákaz státia – z dôvodu parkovania veľkého množstva áut i autobusov na
krajnici miestnej komunikácie;
P. Ing. Peter Mičuch – problematika čiernych skládok v obci, hlavne na Niževsí.
Odpad sa vyváža na súkromné pozemky, ktoré sú súčasťou Jednoduchých
pozemkových úprav v obci Konská. Po schválení tohto projektu bude musieť odpad
riešiť budúci vlastník, ktorému sa vymeria pozemok v mieste čiernej skládky. Je
potrebné robiť kontroly v obci, pri prichytení občanov je nutné volať políciu, resp.
nafotiť ŠPZ vozidla, ktoré vyváža takýto odpad a následne riešiť podanie.
Veronika Jankovičová – sťažovala sa na nekvalitne prevedené práce na miestnej
komunikácii Ulica 1. mája, kde sa povrchová vrstva asfaltu počas dňa vplyvom tepla
topí a na kolesách automobilov roznáša všade, hlavne na zámkovú dlažbu na pozemky
vlastníkov motorových vozidiel. Žiadala o zákaz takejto úpravy komunikácie.
Spoločnosť Optistream SK, s.r.o., ktorá vykonávala výkopové práce v obci pri
realizácii optického pripojenia domácnosti v rámci stavby INS FTTH ZA Konská
zanechala v obci veľa nedorobkov, výkopov, nepripojených miest. Je potrebné vyvíjať
tlak na túto spoločnosť, aby postupne všetko dala do pôvodného stavu. Občania boli
vyzvaní na oznamovanie takýchto nedorobkov, ktoré boli následne posunuté
spoločnosti k náprave stavu.

Po vyčerpaní programu sa starostka obce poďakovala prítomným za účasť a pozornosť
a riadne zasadnutie OZ o 20:15 hod. ukončila.

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Overovatelia:
- p. Ondrej Gabčík

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

- p. Juraj Vandlík

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