Z Á P I S N I C A
z 19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Konskej konaného dňa 27.9.2017
Program zasadnutia:
1. Otvorenie 19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu.
4. Kontrola uznesení z predošlých zasadnutí obecného zastupiteľstva.
5. Financovanie MŠ Jakubovany – prezentácia starostu obce Jakubovany
6. Príprava rozpočtu na nasledujúci rok, dotácie, zmeny v poplatkoch, plán
investičných zámerov, plán kultúrnych podujatí a plán údržby a opráv na
obecnom majetku na rok 2018
7. Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Záver.
1.Zasadnutie otvoril starosta, privítal prítomných a oboznámil ich s programom riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Prítomní 5 poslanci, čo je zaznamenané v prezenčnej
listine. OZ je uznášaniaschopné. Ďalej prítomný starosta obce Jakubovany Ing. Milan
Zuzaniak
2. Návrh, určenie a schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. OZ schválilo za
zapisovateľa Michaelu Dermekovú a overovateľov Mareka Husárika a Paťa Dermeka.
3. Program zasadnutia OZ
Program doplnení v časti rôzne – Ľ. Pleva – oslobodenie od platenia daní
- Financovanie ihriska z eurofondov
- Nákup strojov z eurofondov
4. Kontrola uznesení z predošlých zasadnutí obecného zastupiteľstva.
- kúpa pozemkov pod OÚ od spoluvlastníkov – boli rozoslané ponuky spoluvlastníkom
pozemkov, cena za 1 m2 podľa znaleckého posudku 6,43€. Pán B. Dermek a pani Ž.
Šrollová sa vyjadrili, že s odpredajom pozemkov obci súhlasia. Ľ. Pleva mal výhrady
k nízkej cene – bude sa rozoberať v časti rôzne. Na ostatných ešte čakáme. Na
vyjadrenie súhlasného alebo nesúhlasného stanoviska majú termín do 20. októbra 2017.
1.Financovanie MŠ Jakubovany – prezentácia starostu obce Jakubovany
Starosta obce Jakubovany Ing. Milan Zuzaniak prezentoval financovanie MŠ
Jakubovany (príloha zápisnice), kde vysvetľoval, prečo má obec Konská prispievať aj

na predškolákov, ktorý majú zo zákona bezplatnú školskú dochádzku. OZ vysvetlil, že
finančné prostriedky od štátu z podielových daní nestačia na financovanie MŠ a obec
dlhodobo financuje stratu z vlastného rozpočtu. Podotkol, že každé euro MŠ pomôže
a preto poslancov žiada aby schválili dotáciu za rok 2017 v plnej výške 1140 € čo
predstavuje aj náklad na predškoláka. V marci OZ neschválilo plnú výšku dotácie 1140
€ ale len 760 € na deti navštevujúce MŠ z obce Konská, ktoré nemajú povinnú
predškolskú dochádzku. Ďalej informoval OZ, že má pripravený návrh VZN, ktorý
bude prerokovávať na stretnutí starostov dotknutých obcí v priebehu budúceho týždňa.
Poslanci sa opýtali, či škôlke pomôže dodatočne schválenie 380 €, kde starosta
odpovedal, že je to malá suma z toho čo, obec Jakubovany na MŠ dopláca zo svojho
rozpočtu. Starosta obce Jakubovany sa poďakoval prítomným za vypočutie jeho
prezentácie a odišiel. OZ zobralo na vedomie správu o financovaní MŠ
v Jakubovanoch. OZ nebude meniť výšku uvedenej na zmluve o poskytnutí dotácie pre
rok 2017. Dohodli sa, že budúci rok výšku dotácie prehodnotia. 5 za/ 0 proti/ 0 zdržalo
sa hlasovania.
6. Príprava rozpočtu na nasledujúci rok, dotácie, zmeny v poplatkoch, plán
investičných zámerov, plán kultúrnych podujatí a plán údržby a opráv na
obecnom majetku na rok 2018
Starosta informoval OZ, že treba pripraviť rozpočet na rok 2018 a aby si do budúcej
schôdze, ktorá by mala byť v októbri, premysleli čo je treba do rozpočtu doplniť
v rámci investičných zámerov obce, plánu údržby a opráv.
7.Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie
Na základe zmien v príjmoch a výdavkoch boli obecnému zastupiteľstvu predložené
nasledovné rozpočtové opatrenie:
Č. 04/2017 – príjmy: výnos dane z príjmov poukáz. uzem. samospráve
výdavky: pracovné odevy a materiál DHZ, špeciálne služby a odmeny
mimo pracovného pomeru
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2017
8. Rôzne
Ľ. Pleva – oslobodenie od daní – starosta informoval poslancov, že pán Ľ. Pleva nesúhlasí
s cenou znaleckého posudku 6,43 €/m2, nakoľko sa mu zdá príliš nízka a preto by chcel mať
ešte doživotné oslobodenie od platenia daní v obci. OZ neschvaľuje návrh p. Ľubomíra Plevu
na doživotné oslobodenie od platenia daní v obci Konská.
Financovanie ihriska z eurofondov – starosta obce oboznámil poslancov o stretnutí, ktoré
má zajtra 28.9.2017 s pani Százovou ohľadom čerpania eurofondov na miestne ihrisko.
V rámci tohto projektu by sa dal vymeniť koberec na ihrisku. OZ vzalo na vedomie
plánované stretnutie ohľadom čerpania eurofondov na miestne ihrisko.
Nákup strojov z eurofondov – starosta informoval poslancov o novej výzve na nákup
strojov a techniky pre obec z eurofondov, či sa má do tohto projektu púšťať. OZ
skonštatovalo, že stroje a technika by sa obci zišli, ale obec nemá zamestnanca, ktorý by túto
techniku obsluhoval. OZ neodporúča starostovi tento projekt realizovať.

9. Diskusia
Starosta obce informoval OZ, že od októbra bude mať obec na deväť mesiacov troch nových
zamestnancov, ktorých mzdové náklady bude financovať na 80% úrad práce a na 20% obec.
Práce je dosť, takže budú mať čo robiť. Sú to doterajší aktivačný pracovníci obce T. Pleva,
M. Jamnický a nový T. Dermek.
Z pôdohospodárskej platobnej agentúry prišla výzva na objasnenie pochybností vo VO, kde
si žiadajú vysvetlenie na rozdielne ceny oproti ODISu na ošetrenie drevín a ošetrenie
stromov, s tým že ak nedodržíme lehotu na vysvetlenie, môže PPA rozhodnúť o neschválení
výdavkov súvisiacich s predmetným VO do financovania a o korekcii výdavkov. Starosta sa
ešte telefonicky informuje o probléme s dokumentáciou v PPA.
10. Záver
Starosta poďakoval poslancom a HKO za účasť na obecnom zasadnutí.
Overovatelia zápisnice: Marek Husárik
Patrik Dermek
Zapisovateľ:

Michaela Dermeková
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V Konskej 27.9.2017
............................................
Ing. Miroslav KAMHAL
starosta obce

