Z Á P I S N I C A
z 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Konskej konaného dňa 30.10.2019
Program zasadnutia:
1.Otvorenie 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.Schválenie programu.
4.Kontrola uznesení z predošlých zasadnutí obecného zastupiteľstva.
5.Schválenie pristúpenia obce Konská k zmluve o zriadení Spoločného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku
v Liptovskom Jáne
6.Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s Agria Liptovský Ondrej, a.s. uzatvorenej
16.4.2015
7.Odpredaj mantinelov z rozobratého ihriska
8.Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na stavbu prístrešku s terasou
a vzduchovej trampolíny.
9.Schválenie zmluvy na odkúpenie pozemkov od COOP Jednota, a.s.
10. Plán aktivít na rok 2020
11. Návrhy na zmenu sadzieb miestnych daní a poplatkov
12. Príprava podkladov k návrhu rozpočtu obce na rok 2020
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Záver.
1.Zasadnutie otvoril starosta, privítal prítomných a oboznámil ich s programom riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Prítomní 4 poslanci, čo je zaznamenané v prezenčnej
listine. OZ je uznášaniaschopné.
2. Návrh, určenie a schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. OZ schválilo za
zapisovateľku Michaelu Dermekovú a overovateľov Mareka Husárika a Petra Čatlocha.
3. Program zasadnutia OZ
Program zasadnutia schválený bez zmien.
4. Kontrola uznesení z predošlých zasadnutí obecného zastupiteľstva.
- ihrisko – stavba je odovzdaná bez tribúny / v projekte nízka obstarávacia cena –
nebolo možné za tú cenu zrealizovať/
- projekt splaškovej kanalizácie – v krátkej dobe by malo byť vydané stavebné
povolenie.

5. Schválenie pristúpenia obce Konská k zmluve o zriadení Spoločného obecného
úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Jáne
Starosta informoval OZ o odstúpení od zmluvy so spoločným stav. úradom v Lipt.
Mikuláši a následnej možnosti prejsť pod stavebný úrad v Liptovskom Jáne, o čom už
aj rokoval so starostom s Liptovského Jána.
OZ schvaľuje pristúpenie obce Konská k zmluve o zriadení SOCÚ v Liptovskom Jáne.
6. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s Agria Liptovský Ondrej, a.s. uzatvorenej
6.4.2015
Starosta oslovil predsedu Agrie Liptovský Ondrej, a.s. v súvislosti s projektom
splašková kanalizácia, ktoré majú viesť aj cez cesty a pozemky vo vlastníctve Agrie
Liptovský Ondrej, a.s. Predseda Agrie súhlasil s nájmom všetkých ciest a vodného toku
v obci Konská. Dodatkom č. 1 sa upraví nájomná zmluva zo dňa 16.4.2015. Cena
nájomného bude nezmenená teda 1 € ročne. Zmluva platí 50 rokov do roku 2065
a výmera prenajatých pozemkov predstavuje 17500m2.
OZ berie na vedomie uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve zo dňa 16.4.2015
7. Odpredaj mantinelov z rozobratého ihriska
Oslovil nás starosta obce Liptovský Ondrej na odpredaj starých mantinelov za cenu 4000 €.
Starosta sa s ním predbežne dohodol, keďže máme dobré vzťahy a ihrisko v L. Ondreji môžu
využívať aj naši občania.
OZ schvaľuje kúpnopredajnú zmluvu na mantinely vo výške 4000 €.
8. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na stavbu prístrešku s terasou
a vzduchovej trampolíny.
Starosta informoval OZ, o žiadosti o nenávratný finančný príspevok od MAS Horný Liptov,
ktorého sme členmi, ktorý by sme čerpali na stavbu altánku s terasou cca a vzduchovej
trampolíny pri ihrisku pod názvom projektu „ Rozšírenie infraštruktúry športového areálu
v obci Konská“. Výška nenávratného finančného príspevku predstavuje do 20 000 €.
OZ berie na vedomie podanie žiadosti o NFP na MAS Horný Liptov.
9. Schválenie zmluvy na odkúpenie pozemkov od COOP Jednota, a.s.
Po rokovaní s predsedom COOP Jednoty a.s., je možnosť kúpiť pozemky od COOP Jednota
a.s. pri ihrisku na stavbu prístrešku a vzduchovej trampolíny. Jednota najprv žiadala 11€/m2,
teraz cenu znížila na 4€/m2, čo predstavuje 3100 € za štyri parcely o celkovej výmere 775m2.
Starosta je predbežne dohodnutý, že tento rok by sa uhradila záloha 500 €, a zvyšok by sa
zaplatil budúci rok 2020.
OZ schvaľuje kúpnopredajnú zmluvu na pozemky s COOP Jednotou a.s., Liptovský Mikuláš
za cenu 4€/m2.

10. Plán aktivít na rok 2020
-urobiť chodník na cintoríne
-odvodnenie ulice smer na medokýš
-poslanci majú do budúceho OZ porozmýšľať, čo ešte je v rámci rozpočtu možné pre obec
spraviť
11. Návrhy na zmenu sadzieb miestnych daní a poplatkov
Pre zvýšené náklady obce s vývozom TKO, treba jednoznačne zvýšiť poplatok za TKO na
18 € na osobu. Obec musí pristúpiť k úprave miestne dane a poplatkov.
12. Príprava podkladov k návrhu rozpočtu obce na rok 2020
-pozemok od COOP Jednota
-doplatiť projekt kanalizácie
- ešte do budúceho OZ porozmýšlať
13. Rôzne
Posedenie pre dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa nebude organizovať
formou posedenia, ale obec má pre nich pripravený darček, ktorý im bude odovzdaný
v priebehu novembra, lebo sa doposiaľ pre nich vyrába.
Mikuláš pre deti príde 7.12.2019 o 15:30 hod.
Ples by mohol byť 8.2 alebo 15.2.2020.
9. Diskusia
Do diskusie sa nezapojil žiadny s poslancov
10. Záver
Starosta poďakoval poslancom a HKO za účasť na obecnom zasadnutí
Overovatelia zápisnice: Marek Husárik
Peter Čatloch
Zapisovateľ:

Michaela Dermeková
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V Konskej 30.10.2019
............................................
Ing. Miroslav KAMHAL
starosta obce

