Z Á P I S N I C A
zo 16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Konskej konaného dňa 8.3.2017
Program zasadnutia:
1. Otvorenie 16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu.
4. Kontrola uznesení z predošlých zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
5. Schválenie dotácie pre MŠ Jakubovany od obce Konská.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. 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.
2. Návrh, určenie a schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. OZ
schválilo za zapisovateľa Michaelu Dermekovú a overovatelia Patrika Dermeka
a Petra Čatlocha.
3. Program zasadnutia OZ – doplnenie programu OZ starostom obce, ktorý
navrhol prerokovať
- 660. výročie obce
- osvetlenie cesta na cintorín,
- odvodnenie pozemkov
- obecná brigáda
Upravený program bol schválený bez pripomienok.
4. Kontrola uznesení z predošlých zasadnutí obecného zastupiteľstva.
- schválený rozpočet na rok 2017 - 2019 – od 1.1.2017 v plnení a účinné
dodatky v VZN o daniach a poplatkoch za odpady

- odpredaj majetku obce – verejnú obchodnú súťaž vyhral ako jediný
uchádzač Ing. Ján Jamnický. Bola s ním spísaná kúpna zmluva a podaný
návrh na vklad do katastra nehnuteľností.,
- kúpa pozemku pre obec – obec uzavrela s pánom Hrčom kúpnu zmluvu
na spoluvlastnícky podiel na parcele E KN č. 13/1 o výmere 231 m2 za
1,50 €/m2. Suma 346,50 € už bola vyplatená a daný pozemok je vo
vlastníctve obce.
OZ berie na vedomie plnenie uznesení z predošlých zasadnutí OZ.
5. Schválenie dotácie pre MŠ Jakubovany
Obec Jakubovany žiada od našej obce dotáciu na MŠ v Jakubovanoch vo výške
1140 € na šesť detí navštevujúce MŠ z našej obce. Po kontrole sa zistilo, že obec
Jakubovany žiada finančnú dotáciu aj na dve deti predškolského veku, ktoré
majú povinnú dochádzku. OZ sa rozhodlo, že na tieto deti finančnú dotáciu
neposkytne. OZ schválilo dotáciu MŠ v Jakubovanoch na 4 deti vo výške 760 €.
6. Rôzne
a.) 660. výročie obce
Zástupca starostu obce spomenul, že máme okrúhle výročie prvej písomnej
zmien o obci. Starosta informoval poslancov, že tento rok pripadá 660. výročie
tejto udalosti. Navrhol, aby sa pri tejto príležitosti dal spraviť nejaký transparent,
označenie so 660. výročím, usporiadanie nejakej kultúrnej akcie ( napr. divadlo)
a vysadiť strom ( napr. lipa, ktorú v ocbi nemáme). Kontrolór obce navrhol
pozbierať staré fotky od občanov, vypísať dôležité informácie z kroniky obce
a zo získaného materiálu vytvoriť brožúry o obci a jej histórii.
b.) osvetlenie cesty na cintorín, osvetlenie cintorína
V blízkej dobe by mala prísť firma O.S.V.O. comp na dohodnutie podmienok k
plánovanému osvetleniu cesty na cintorín a miestneho cintorína. Mali by sa
použiť staré stĺpy z verejného rozhlasu, ktorých by malo byť dosť. Káble sa
budú ťahať vzduchom. Predbežná kalkulácia nákladov by mala byť známa na do
budúceho zasadanutia OZ.
c.) odvodnenie pozemkov
Poslanec A. Dermek informoval OZ o potrebe odvodnenia cesty a jej stiahnutie
do existujúceho kanála pod cestou na hornom konci a Marek Husárik o potrebe
odvodnenia cesty vedľa bývalého obchodu COOP Jednoty. Bude potrebné zistiť
koľko materiálu by potrebné a dať si vyhotoviť predbežnú kalkuláciu rúr
a vpustí. Občania sú ochotní pomôcť pri prácach.

d.) obecná brigáda
Starosta navrhol zorganizovanie každoročnej obecnej brigády. OZ sa navrhlo
aby sa brigáda konala v sobotu 25.3.2017.
7. Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil ani jeden z poslancov OZ.
8. Záver
Starosta poďakoval poslancom a HKO za účasť na obecnom zasadnutí.
Overovatelia zápisnice: Patrik Dermek
Peter Čatloch
Zapisovateľ:

….............................
….............................

Michaela Dermeková ….............................

V Konskej 8.3.2017
............................................
Ing. Miroslav KAMHAL
starosta obce

