Zápisnica
z 16. zasadnutia obecného zastupitel'stva v Jamníku konaného dňa 12. 12.2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie návrhu Zmeny a doplnky č. 1 Územnoplánovacej

dokumentácie Obce

Jamník
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 O miestnych daniach apoplatkuna
území obce Jamník
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

K bodu 1 / Zasadnutie

otvoril a viedol starosta obce p. Anton
hostí.
poslancov,
kontrolóra
obce
a

obecného zastupiteľstva

Petruška,
ktorý
privítal
prítomných
Prítomných oboznámil s programom rokovania. Program bol doplnený o tieto body:
5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
6. Rozpočtové opatrenie č. 7
Tento program bol poslancami jednohlasne schválený.

K bodu 2/ Starosta určil zapisovateľku p. Ľudmilu Bendíkovú a overovateľov zápisnice p.
Jána Murányiho a p. Annu Macejkovú. Zapisovateľka
a overovatelia boli jednohlasne
schválení.
K bodu 3/ Starosta obce informoval prítomných že UPN obce Jamník je spracovaný od roku
2007, aktualizácia sa robí každé 4 roky. Spracovateľom aktualizácie UPN obce, je firma
Arland, ktorej zástupcovia Ing. arch. Michalko a Ing. arch. Jaško sú prítomní na zasadnutí.
Ing. arch. Michalko previedol zhodnotenie zmien UPN:
Zmena

č. 1/ Osada

Jamnícky

mlyn nebola

v pôvodnom

UPN spracovaná,

teraz

dopracovala, je tam doplnená zástavba pre rodinné domy a rekreačné zariadenia
Zmena č. 2/ Lokalita Záhrady je tam doplnená možnost' zástavby pre ďalšie rodinné domy.

sa

Zmena č. 31 Čast' pod Kobyliou horou sa v tomto UPN nebude riešiť zástavbou, až neskôr do
roku 2030.
Zmena č. 41 Lokalita Panský kruh II je doplnená zástavba pre rodinné domy - 2 etapy.
Zmena č. 51 Je zapracovaná prístupová cesta za ihriskom.
Zmena č. 61 Lokalita Panský kruh I.

sa plocha plánovaná na BD prepracovala na 1 BD

a ostatná časť na zástavbu rodinných domov.
Zmena č. 71 Preorganizovanie ciest v severnej časti obce.
Zmena

Č.

81 Lokalita za ihriskom je prepracovaná na oddychovú a rekreačnú zónu.

Zmena č. 91 Lokalita za priemyselným parkom je zapracovaná na zberný dvor.
Zmena Č. 101 V južnej časti obce je zapracovaná zmena dopravného riešenia.
Ing. arch Michalko oznámil prítomným, že pripomienkové konanie k aktualizácii UPN je do
31. 12.2012.
K UPN vystúpili s pripomienkami:
P. Pavol, ktorý sa informoval o prístupovej ceste k rodinným domom v Jamníckom
mlyne.
P. Streber sa informoval či je zapracované prepojenie ulíc Lešky a za sypancom, kde
mu bolo odpovedané, že táto požiadavka je zapracovaná
P. Koňak sa informoval či sa uvažuje o rozšírení priemyselného parku, aby sa urobil
priestor pre viacerých podnikateľov
Poslanec Ing. arch. Vladimír Farkašovský mu odpovedal, že UPN bolo možné
pripomienkovať od začiatku roka, a v obci nebola podaná žiadna požiadavka na
rozšírenie časti priemyselného parku.
K bodu 41 Starosta informoval prítomných poslancov, že bol novelizovaný zákon 582/2004,
z toho dôvodu bolo vypracované nové VZN Č. 1/2013 o miestnych daniach a poplatku, ktoré
je vyvesené na úradnej tabuli obce a na webovej stránke, kde bolo prístupné všetkým
občanom obce Jamník. Po diskusii poslanci schválili tieto zmeny v návrhu VZN:
1. Určili zmenu navrhovanej ročnej sadzby dane zo stavieb za každý aj

začatý m2

zastavanej plochy vo výške:
§ 4 ods. 1 písm. al cena 0,09 €/m2
§ 4 ods. 1. písm. el cena 0,90 €/m2
§ 4 ods. 1. písm. fi cena 0,90 €/m2
2. Určili zmenu navrhovanej ročnej sadzby dane z bytov za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške
§ 5 ods. l cena 0,09 €/m2
3. Určili zmenu navrhovanej sadzby dane za jedného psa a kalendárny rok
§ 6 ods. l cena 8, €

4. Zmena v časti III. § 12 ods. 7 bod 1 znie: tudenti dlhodobo vzdialení kvôli túdiupotvrdenie o zaplatení poplatku za TKO z domova mládeže, alebo doklad o ubytovaní
z domova mládeže, alebo iného ubytovacieho zariadenia a potvrdenie o návšteve školy
VZN č. 1/2013 O miestnych

daniach a poplatku bolo s týmito zmenami poslancami

jednohlasne schválené.
K bodu 51 Starosta obce previedol kontrolu uznesení, kde konštatoval, že uznesenia č. 86, 87,
88, 90, 91, 92, 93 sú splnené a uznesenie č. 89 pripraviť do najbližšieho zasadnutia návrh na
odkúpenie pozemku pre Zberný dvor od p. Kurillu.
K bodu 61 Rozpočtové opatrenie č. 7 predložila p. Bendíková Ľudmila, opatrenie je prílohou
zápisnice, Rozpočtové opatrenie bolo poslancami jednohlasne schválené.
K bodu 71 Rôzne
Starosta obce p. Petruška Anton informoval prítomných, že p. Chovančík požiadal
o zmenu otváracích hodín v Hostinci Jamník a to:
Od 15. ll. 2012 Pondelok - Štvrtok od 10,00 - 21,00 hod
Piatok od 10,00 - 22,00 hod
Sobota od 9,30 - 22,00 hod
Nedeľa od 13,00 - 21,00 hod
Od 1. 4. 2013 Pondelok - Piatok od 10,00 - 22,00 hod
Sobota od 9,30 - 22,00 hod
Nedeľa od 13,00 - 21,00 hod
Zmena otváracích hodín bola poslancami jednohlasne schválená.
Starosta obce

predniesol poslancom harmonogram zasadnutí OZ v Jamníku v roku

2013.
Starosta obce informoval o žiadosti p. Jozefa Ševčíka o príspevok z rozpočtu obce vo
výške 250 € na opravu harmoniky, ktorú využíval aj na obecné podujatia. Tento
príspevok poslancami nebol schválený.
Starosta obce informoval prítomných o žiadosti od p. Antónie Kožárovej o možnosť
premostenia ponad potok Jamníček z parcely č. 263/3 na obecný pozemok
a o umožnenie dostavby cesty k premostenie, kde je ochotná prispieť aj svojím
podielom. Táto žiadosť poslancami nebola schválená.
Starosta obce oznámil poslancom, že termín obecného plesu sa prekladá z 9. 2. 2013
na deň 2.2.2013 z dôvodu že to tak vyhovuje hudobnej skupine.
Starosta obce požiadalopreplatenie
dovolenky za rok 2011 jedná sa o 18 dní, ktoré
nemal možnost' vyčerpať. Poslanci schválili preplatenie dovolenky jednohlasne.

Starosta obce navrhol odmeny poslancom obce za rok 2012 v sume 30,- € pre každého
poslanca. Odmeny poslancom boli jednohlasne schválené.
Starosta navrhol odmenu z rozpočtu obce pre kontrolóra obce p. Ing. Františka
Stanislava v sume 30,- €. Táto odmena bola poslancami jednohlasne schválená.

K bodu 8/ Nakol'ko neboli žiadne diskusné príspevky, starosta obce poďakoval poslancom za
celoročnú prácu, poprial do nového roka vel'a pracovných a osobných úspechov, šťastia
zdravia a rodinnej pohody.
K bodu 9/

Starosta obce pod'akoval

prítomným

za účasť a zasadnutie

obecného

zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Ľudmila Bendíková
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Overovatelia zápisnice:
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,

Ján Murányi

..........................

Anna Macejková
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V Jamníku dňa 12. 12.2012
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Príloha k zápisnici zo dňa 12. 12. 2012
Prijaté uznesenia

Uznesenie č. 94
Obecné zastupitel'stvo obce Jamník schvaľuje program rokovania 15. zasadnutia Obecného
zastupitel'stva v Jamníku.
Uznesenie č. 95
Obecné zastupitel'stvo schval'uje zapisovatel'ku p. Ľudmilu Bendíkovú
zápisnice p .. Jána Murányiho a p. Annu Macejkovú - schválené jednohlasne.

a overovateľov

Uznesenie č. 96
Obecné zastupitel'stvo v Jamníku schval'uje

VZN

Č.

1/2013 o miestnych daniach a poplatku

- schválené jednohlasne.
Uznesenie č. 97
Obecné zastupiteľstvo schval'uje Rozpočtové opatrenie č. 7. -jednohlasne

schválené.

Uznesenie č. 98
Obecné zastupitel'stvo

schval'uje zmenu otváracích hodín v Hostinci Jamník

jednohlasne:
Od 15. 11. 2012 Pondelok - Štvrtok od 10,00 - 21,00 hod
Piatok od 10,00 - 22,00 hod
Sobota od 9,30 - 22,00 hod
Nedel'a od 13,00 - 21,00 hod
Od 1.4.2013

Pondelok - Piatok od 10,00 - 22,00 hod
Sobota od 9,30 - 22,00 hod
Nedeľa od 13,00 - 21,00 hod

- schválené

Uznesenie Č. 99
Obecné zastupitel'stvo schval'uje starostovi obce preplatenie

18 dní dovolenky za rok 2011 -

schválené jednohlasne.
Uznesenie Č. 100
Obecné zastupitel'stvo schval'uje odmeny

poslancom obce za rok 2012 v sume 30,- € pre

každého poslanca - jednohlasne schválené.
Uznesenie Č. 101
Obecné zastupitel'stvo

schval'uje

odmenu

z rozpočtu

obce

kontrolórovi

obce p. Ing.

Františkovi Stanislavovi v sume 30,- € - jednohlasne schválené.

V Jamníku dňa 12. 12.2012
Overovatelia zápisnice: p. Ján Murányi
p. Anna Macejková
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Anton Petruška
Starosta obce
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