Z Á P I S N I C A
z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Konskej konaného dňa 27.2.2019
Program zasadnutia:
1. Otvorenie 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu.
4. Kontrola uznesení z predošlých zasadnutí obecného zastupiteľstva.
5. Schválenie kontrolnej činnosti HKO
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. Záver.
1.Zasadnutie otvoril starosta, privítal prítomných a oboznámil ich s programom riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Návrh, určenie a schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. OZ schválilo za
zapisovateľa Michaelu Dermekovú a overovateľov P. Čatlocha a P. Dermeka
3. Program zasadnutia OZ
- doplnený o bod – dodatok k zmluve VPS
4. Kontrola uznesení z predošlých zasadnutí obecného zastupiteľstva.
SPF – podpísaná zmluva na kúpu pozemkov po KD, čaká sa na podpis SPF. OZ zobralo na
vedomie plnenie uznesení z predošlých zasadnutí.
5. Schválenie kontrolnej činnosti HKO
-návrh, ktorý prečítal HKO /príloha zápisnice/ bol vyvesený v úradnej tabuli od 12.12.2018
do 31.12.2018. OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti HKO v pôvodnom znení
6. Rôzne
Od VPS Liptovský Mikuláš, bol doručený dodatok č. 1. k zmluve o dielo o zneškodňovaní
odpadov zo dňa 22.12.2016, kde sa navyšuje cena za zneškodnenie odpadu s 29,62 € na 44 €
bez DPH, s čím obec v tomto roku nerátala. Platnosť dodatku je od 1.3.2019. Obci sa tým
zvýšia náklady súvisiace s vývoz TKO, nakoľko sa menila aj cena za uloženie odpadu podľa
separovania danej obce. Obec bude musieť prijať nové VZN na zvýšenie poplatku za TKO
na budúci rok.
OZ schvaľuje dodatok č. 1. k zmluve o dielo o zneškodňovaní odpadov zo dňa 22.12.2016.

7. Diskusia
Nasledovala voľná diskusia poslancov hlavne na tému blížiaceho sa plesu, ktorý sa uskutoční
2.3.2019.
15. Záver
Starosta poďakoval poslancom a HKO za účasť na obecnom zasadnutí.
Overovatelia zápisnice: Peter Čatloch

….............................

Patrik Dermek

….............................

Zapisovateľ:

Michaela Dermeková

….............................

V Konskej 27.2.2019
............................................
Ing. Miroslav KAMHAL
starosta obce

