Z Á P I S N I C A
z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Konskej konaného dňa 14.8.2019
Program zasadnutia:
1. Otvorenie 5. 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 na 2. polrok 2019.
6. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
7. Schválenie úpravy rozpočtu - rozpočtové opatrenia obce Konská na rok 2019.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Záver.

1. Zasadnutie otvoril starosta, privítal prítomných a oboznámil ich s programom riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva s konštatovaním, že OZ je uznášaniaschopné.
2. Návrh, určenie a schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. OZ schválilo za
zapisovateľa starostu Ing. Miroslava Kamhala a overovateľov P. Kunu a P. Dermeka.
3. Program zasadnutia OZ
OZ schválilo program zasadnutia bez zmien.
4. Kontrola uznesení z predošlých zasadnutí obecného zastupiteľstva.
- bol schválený preklenovací úver na multifunkčné ihrisko
- bol vyplatený úver na rekonštrukciu miestnej komunikácie z vyplateného nenávratného
finančného príspevku PPA.
5. Schválenie kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.
OZ schválilo HKO plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.
6. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
OZ schválilo uzatvorenie zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s majiteľmi
pozemkov E-KN 53/1 (na LV č.599 k.ú: Liptovský Ondrej) a E-KN 12/3 a 306/1 (LV č.343
katastrálne územie Konská), z dôvodu umiestnenia kanalizačného potrubia a stavieb (šachty,
čerpacia stanica) podľa projektovej dokumentácie na predmetných pozemkoch, ktoré sú
podmienkou pre vydanie stavebného povolenia.
7. Schválenie úpravy rozpočtu – rozpočtové opatrenia obce Konská na rok 2019
OZ schválilo potrebné úpravy rozpočtu obce Konská na rok 2019 a možnosť použitia
prostriedkov z rezervného fondu, zapracovanie čerpania úveru na multifunčkné ihrisko,

splácanie úveru, nákup pozemkov od SPF, projektová dokumentácia pre vydanie
stavebného povolenia.
8. Rôzne
a. odstúpenie od zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu
Starosta informoval poslancov o možnosti prechodu pod Spoločný stavebný úrad
v Liptovskom Jáne. Túto možnosť sme zvažovali v minulosti, kde by sme prešli všetky obce
z našej doliny, tak ako tam je Liptovský Ondrej. Obec Beňadiková to rieši a Jakubovany sú
otázne, lebo k pristúpeniu k zmluve je potrebný súhlas všetkých účastníkov zmluvy. Do
30.9. je potrebné oznámiť mestu Liptovský Mikuláš odstúpenie od zmluvy. Obecné
zastupiteľstvo schválilo odstúpenie od zmluvy k 31.12.2019.
b. OZ odporučilo osloviť Agriu L. Ondrej na spolufinancovanie opráv miestnych
komunikácií, ktoré využívajú pri sezónnych prácach na poliach. Boli zrekonštruované cesty
(vysypané asfaltovou frézovanou zmesou z dialnice) k multifunkčnému ihrisku, poza
družstvo, popri starom cintoríne, z hornej strany cintorína spolu s parkovacími miestami
a cesta medzi domami č.276 a 277.
c. informácia pre poslancov, že bola vykonaná pasportizácia cintorína, www.cintoriny.sk
d. starosta informoval OZ, že požiadal o NFP na projekt WiFi pre Teba.
e. starosta informoval prítomných o možnosti čerpania prostriedkov z MAS Horný Liptov
do výšky 20.000,-€, kde je vyhlásená výzva na predkladanie projektov do 25.11.2019.
8. Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
9. Záver
Starosta poďakoval poslancom a HKO za účasť na zasadnutí.
Overovatelia zápisnice: Peter Kuna
Patrik Dermek

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

Zapisovateľ:

….............................

Ing. Miroslav KAMHAL

V Konskej 14.8.2019
............................................
Ing. Miroslav KAMHAL
starosta obce

