Z Á P I S N I C A
zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Konskej konaného dňa 13.12.2019
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu.
Kontrola uznesení z predošlých zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Schválenie rozpočtu na rok 2020
Schválenie dodatku č. 2 k VZN č.5/2015 o miestnom poplatku za KO a drobné
stavebné odpady
Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 3/2015 o dani z nehnuteľnosti
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 7/2015 o miestnej dani za ubytovanie
Schválenie VZN č. 2/2019 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na ver. Priestranstvách na území obce Konská
Audit účtovnej závierky a výročná správa za rok 2018
Schválenie dotácie pre MŠ Jakubovany.
Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu na rok 2019
Plán aktivít na rok 2020
Schválenie odmeny HKO a poslancom OZ
Rôzne.
Diskusia.
Záver.

1. Zasadnutie otvoril starosta, privítal prítomných a oboznámil ich s programom
riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Prítomní 5 poslanci. OZ je
uznášaniaschopné.
2. Návrh, určenie a schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. OZ schválilo
za zapisovateľku Michaelu Dermekovú a overovatelia Andreja Dermeka a Patrika
Dermeka.
3. Program zasadnutia OZ – schválený bez zmien
4. Kontrola uznesení z predošlých zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Nájomná zmluva z Coop Jednotou na pozemky pri ihrisku je uzavretá, + zmluva
o budúcej zmluve na kúpu daných pozemkov
5. Schválenie rozpočtu na rok 2020
Návrh rozpočtu bol zverejnený 20.11.2019. Neprišli žiadne pripomienky. HKO
prečítal stanovisko k zverej. rozpočtu. OZ berie na vedomie stanovisko HKO. OZ

schvaľuje neuplat. programového rozpočtu obce. OZ schvaľuje rozpočet na rok
2020.
6. Schválenie dodatku č. 2 k VZN č.5/2015 o miestnom poplatku za KO
a drobné stavebné odpady
OZ schvaľuje dodatok č. 2 k VZN č. 5/2015 o miestnom poplatku za tuhý
komunálny odpad a drobné stavebné odpady podľa priloženého návrhu.
7.Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 3/2015 o dani z nehnuteľnosti
OZ schvaľuje dodatok č. 2 k VZN č. 3/2015 o dani z nehnuteľnosti podľa
priloženého návrhu.
8.Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 7/2015 o miestnej dani za ubytovanie
OZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 7/2015 o miestnej dani za ubytovanie podľa
priloženého návrhu.
9.Schválenie VZN č. 2/2019 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na ver. priestranstvách na území obce
Konská
OZ schvaľuje 2/2019 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Konská podľa
priloženého návrhu.
10.Audit účtovnej závierky a výročná správa za rok 2018
OZ bolo v prílohe zaslaná správa audítora. OZ berie na vedomie správu audítora za
rok 2018
11. Schválenie dotácie pre MŠ Jakubovany.
Od obce Jakubovany prišla žiadosť na dotáciu pre MŠ Jakubovany na sumu 1140 €.
Po odpočítaní 3 deti, ktoré sú od septembra predškoláci OZ schvaľuje MŠ
Jakubovany dotáciu vo výške 912 €.
12. Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu na rok 2019
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2019
13.Plán aktivít na rok 2020
- prístrešok na ihrisko / MAS Horný Liptov/
- vzduchová trampolína na ihrisko / MAS Horný Liptov/
- oplotenie vzduch. trampolíny
- odvod. rúry – ulica medokýš
- chodníky na cintoríne – v rámci brigády
- kuchynka v KD – zväčšiť

14.Schválenie odmeny HKO a poslancom OZ
Starosta navrhol poslancom a HKO odmenu za rok 2019 vo výške 175 €. OZ schvaľuje
odmenu poslancom a HKO za rok 2019 vo výške 175 €
15. Rôzne
Poslanci sa informovali u starostu, či sa bude robiť ľad na novom ihrisku. Bolo by
potrebné pokryť umelý trávnik nejakou fóliou. Starosta si pozrie ponuky a zváži
zakúpenie fólie pod ľad na ihrisko.
16. Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil ani jeden z poslancov OZ.
17. Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť a za prípravu na dnešné stretnutie, na ktorom sme
si zadefinovali ciele na najbližší rok. Starosta poprial všetkým prítomným šťastné a veselé
prežitie vianočných sviatkov.
Overovatelia zápisnice: Andrej Dermek
Patrik Dermek
Zapisovateľka:

Michaela Dermeková

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

V Konskej dňa 13.12.2019
….................................................
Ing. Miroslav KAMHAL
starosta obce

