Z Á P I S N I C A
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Konskej konaného dňa 24.4.2019
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Program zasadnutia:
Otvorenie 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu.
Kontrola uznesení z predošlých zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Schválenie úpravy rozpočtu – rozpočtové opatrenia
Upozornenie prokurátora na prijatie prevádzkového poriadku pohrebiska
Rôzne.
Diskusia.
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 M. Husárika a A. Dermeka
3. Program zasadnutia OZ
- doplnený o bod rôzne – ŽoNFP na zriadenie wifi zón
4. Kontrola uznesení z predošlých zasadnutí obecného zastupiteľstva.
VPS – podpísaný dodatok zmluvy
Projekt. dokumentácia na kanalizáciu – starosta oslovuje dotknuté úrady so žiadosťou
o vyjadrenie k projektu k vydaniu stavebného povolenia
5. Schválenie rozpočtových opatrení
-OZ schvaľuje predložené rozpočtové opatrenia č. 1. a 2. za I. štvrťrok 2019
6. Upozornenie prokurátora na prijatie prevádzkového poriadku pohrebiska
- Prišlo upozornenie od prokurátora vo veci nečinnosti vypracovania VZN
prevádzkového poriadku pohrebiska. Listom bol prokurátor informovaný, že
obec nevlastní pozemky pod cintorínom. Prokurátor v tom nevidí žiadny problém
a žiada nápravu. OZ berie na vedomie upozornenie prokurátora
- OZ začne s prípravou návrhu VZN prevádzkového poriadku pohrebiska v čo
najskoršej dobe.

7. Rôzne
ŽoNFP na wifi – starosta informoval OZ o možnosti žiadosti o finančný príspevok na
bezplatné wifi zóny pre obec. OZ sa informovalo, kto bude znášať náklady na prevádzku
tejto siete. Starosta obce sa bude informovať o podrobnostiach prevádzky a nákladov na
predmetnú wifi.
Ďalej starosta informoval OZ o pripravovanom dni matiek na dňa 19.5.2019.
8. Diskusia
Do diskusie sa nezapojil žiadny s poslancov
9. Záver
Starosta poďakoval poslancom a HKO za účasť na obecnom zasadnutí.
Overovatelia zápisnice: Marek Husárik

….............................

Andrej Dermek

….............................

Zapisovateľ:

Michaela Dermeková

….............................

V Konskej 24.4.2019
............................................
Ing. Miroslav KAMHAL
starosta obce

