Z Á P I S N I C A
z 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Konskej konaného dňa 5.6.2019
Program zasadnutia:
1. Otvorenie 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu.
4. Kontrola uznesení z predošlých zasadnutí obecného zastupiteľstva.
5. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce Konská a plnenie rozpočtu za rok 2018
6. Schválenie záverečného účtu obce Konská za rok 2018
7. Schválenie úpravy rozpočtu – rozpočtové opatrenia obce Konská na rok 2019
8. Návrh kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
9. Schválenie VZN č. 1/2019
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. 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. Kunu a P. Dermeka.
3. Program zasadnutia OZ
- doplnený bod rôzne – úver na rekonštrukciu ihriska na základe schválenej ŽoNFP
4. Kontrola uznesení z predošlých zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Bol pripravený návrh VZN č. 1/2019 – prevádzkový poriadok, ktorý bol zverejnený na
úradnej tabuli a na webstránke obce od 20.5.2019.
5. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce Konská a plnenie rozpočtu za rok
2018
- HKO predniesol stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018 /viď príloha zápisnice/
a navrhuje OZ schváliť záverečný účet obce bez výhrad. Zhodnotil, že obec hospodárila za
rok 2018 dobre.
OZ berie na vedomie stanovisko HKO k záverečnému účtu obce Konská za rok 2018.
6. Schválenie záverečného účtu obce Konská za rok 2018
OZ schvaľuje záverečný účet obce Konská za rok 2018 bez výhrad.
7. Schválenie úpravy rozpočtu – rozpočtové opatrenia obce Konská na rok 2019
- Neboli potrebné úpravy rozpočtu.

8. Návrh kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
- HKO prečítal návrh kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 /príloha zápisnice/
Návrh kontrolnej činnosti, ktorý je zverejnený na úradnej tabuli obce.
9. Schválenie VZN č. 1/2019
K VZN č. 1/2019 prevádzkový poriadok pohrebiska je treba vypracovať plán hrobových
miest, zistiť nájomcov, potreba uzavretia nájomných zmlúv z nájomcami. OZ navrhlo výšku
nájomného za 1 hrob – 2 € na rok, za 2 hrob 4 € na rok, za urnový hrob 2 € na rok, za detský
hrob 2 € na rok.
OZ schvaľuje VZN č. 1/2019 s úpravami čl.13 cenník služieb oproti návrhu, ktoré
nadobudne účinnosť k 1.7.2019.
Poslenec P. Čatloch musel náhle odísť.
10. Rôzne
Starosta obce informoval OZ, že v súvislosti zo schválenou ŽoNFP na ihrisko, si musí obec
vziať úver na preklenutie doby dokedy budú obci vyplatené peniaze za rekonštrukciu ihriska
vo výške 96 500 €. Peniaze budú k dispozícií po vystavení faktúry za práce na ihrisku.
OZ schvaľuje prijatie preklenovacieho úveru od SZRB, a.s. na prefinancovanie projektu
Relaxačno-športový areál v obci Konská na základe ZoNFP č. 074ZA220113 vo výške
96500 € a zabezpečenie úveru blankozmenkou obce a záložným právom k pohľadávke
z účtu.
8. Diskusia
Starosta obce informoval poslancov o vykonaní kontroly pracovníkmi PPA z regionálnej
pobočky Žilina. Počas kontroly na mieste 21.5.2019 neboli zistené žiadne nedostatky.
Následne bola spísaná správa z finančnej kontroly na mieste a prerokovaná na pobočke
v Žiline 29.5.2019. Na základe výsledku tejto kontroly môžeme v krátkej dobe očakávať
vyplatenie nenávratného finančného príspevku. Pre istotu bolo potrebné požiadať
o predĺženie doby splatnosti úveru v SZRB, ktorý je podľa zmluvy splatný do 30.6.2019.
V sobotu 8.6.2019 bude stavanie mája a 29.6.2019 budeme organizovať tradičný program pri
príležitostí MDD a ukončenia školského roka 2018/2019 s názvom „Hurá prázdniny 2019“.
Po zotmení budeme páliť Jánsku vatru. Rátame s pomocou členov DHZ Konská pri príprave
a organizácii tohto dňa. Dohodli sme sa na objednaní skákacieho hradu, ktorý mal minulý
rok veľký úspech spolu s požiarnou penou.
9. Záver
Vzhľadom k prejdeniu všetkých bodov programu poďakoval poslancom a HKO za účasť na
zasadnutí.
Overovatelia zápisnice: Peter Kuna
Patrik Dermek

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

Zapisovateľ:

….............................

Michaela Dermeková

V Konskej 5.6.2019
............................................
Ing. Miroslav KAMHAL
starosta obce

