Zápisnica
z verejného zhromaždenia občanov obce Jamník, konaného dňa 27.10.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie verejného zhromaždenia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Vystúpenie starostu obce so správou o plnení volebného programu za volebné obdobie
Predstavenie kandidátov na funkciu starostu obce a kandidujúcich poslancov obecného
zastupiteľstva

5. Diskusia
6. Záver

K bodu 1/ Otvorenie zhromaždenia
Verejné zhromaždenie otvoril a viedol starosta obce p. Anton Petruška, ktorý privítal
prítomných poslancov, občanov obce a oboznámil ich s programom rokovania.
K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta určil zapisovateľku p. Máriu Zavadskú a overovateľov zápisnice p. Miroslava
Kavuliča ap. Anna Macejková.
Uznesenie č. 1 /2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice p. Miroslava Kavuliča a p. Annu
Macejkovú.
Hlasovanie:
•
•
•

Za 6 poslanci: Miroslav Farkašovský, Matúš Franko, Anna Macejková, Miroslav
Kavulič, Štefan Jančár, Pavol Kavulič
Proti: O
Zdržal sa : O

Overovatelia boli jednohlasne schválení.
K bodu 3/ Vystúpenie starostu obce so správou o plnení volebného programu za volebné
obdobie

Starosta obce pristúpil k ďalšiemu bodu programu vystúpenie s plnením volebného programu
kde zhodnotil svoj volebný program za obdobie 2015-2018. Vyhodnotenie volebného
programu je prílohou č. I tejto zápisnice.

K bodu 4/ Predstavenie kandidátov na funkciu starostu obce a kandidujúcich poslancov
obecného zastupiteľstva
V ďalšom bode starosta obce p. Petruška predstavil kandidujúcich kandidátov na starostu obce
a to Ing. Patríciu Kavuličovú, Ing. Františka Pavola ap. Antona Petrušku.
Taktiež predstavil kandidujúcich na poslancov do OZ: Mgr. Jakuba Čuja, Ing. Róberta Faitha,
Ing. Ivana Farkašovského, Miroslava Farkašovského, Ing. Pavla Farkašovského, Radoslava
Farkašovského, Matúša Franka, Patrika Hutníka, Štefana Jančára, Miroslava Kavuliča, Pavla
Kavuliča, Ing. Mareka Kollárika, Vincenta Kuchára, Annu Macejkovú, Milana Nováka, Ing.
Františka Pavola, Ing. Jozefa Strebera.
K bodu 5/ Diskusia

Starosta obce otvoril diskusiu.
Ako prvá v diskusii vystúpila kandidátka na starostku Ing. Patrícia
prítomným predniesla svoj volebný program.
Volebný program je prílohou č. 2 tejto zápisnice.

Kavuličová,

ktorá

Ako ďalší vystúpil v diskusii Ing. František Pavol, kandidát na starostu obce, ktorý predniesol
svoj volebný program.
Volebný program je prílohou č. 3 tejto zápisnice.
Ako ďalší vystúpil v diskusii p. Anton Petruška, kandidát na starostu obce, ktorý predniesol
svoj volebný program.
Volebný program je prílohou č. 4 tejto zápisnice.
Po predstavení kandidátov, starosta obce, otvoril diskusiu.
V diskusii vystúpila poslankyňa p. Anna Macejková - v obecnom zastupiteľstve pracovala ako
jediná žena, týmto by chcela poďakovať starostovi a poslancom za dobrú spoluprácu.
Ako ďalší vystúpil Ing. Jozef Streber s dotazmi na starostu obce p. Antona Petrušku:
Koľko doposiaľ

obec preinvestovala na výstavbe kanalizácie od roku 2000 do 2018 a koľko to
ešte obec bude stáť. Starosta obce neodpovedal s tým, že v zápisnici budú uvedené presné
hodnoty rozpočtových nákladov a hodnota preinvestovaných finančných prostriedkov.
Rozpočtové náklady na stavbu: ,,Splašková kanalizácia a ČOV Jamník" sú 2. l 60.802,22EUR,

preinvestované

finančné

prostriedky k 27.10.2018 sú v hodnote 1.250.038,56 EUR:

Ďalším dotazom bolo, že obec nemá ľudí na práce v obci, prečo sa neoslovili študenti alebo

dôchodcovia formou rozhlasu. Starosta odpovedal, že tento rok sa ešte zvládol, nevie sa ako to
bude pracovnými silami od budúceho roka.
Ďalej sa Ing. Streber opýtal starostu, prečo každé volebné obdobie kandiduje za inú politickú

stranu. Starosta odpovedal, že ktorá politická strana v danom volebnom období ho najviac
motivovala, tak za tú stranu kandidoval a nie je členom žiadnej politickej strany.

P. Pavol Andrej vystúpil s tým, že potok pri cintoríne sa zasypuje zeminou pri výkopoch
hrobov. Potok nemá kto kosiť. Musí on, ručne. Aspoň raz ročne, aby sa vykosil celý potok,
vytvára sa smetisko, sú tam nahádzané plastové fľaše, konáre, uhynuté zvieratá.
Poslankyňa

p. Macejková Anna uviedla, že priekopy smerom na Sp. Hrušov si kosia
a udržiavajú v čistote občania, ktorí tam bývajú. Navrhla osloviť zložky, ktoré z obce dostanú
dotáciu, aby sa podieľali na prácach v obci - kosenie, hrabanie verejných-priestranstiev.
P. Farkašovský Radoslav oslovil starostu s otázkou, prečo pozemky na Panskom kruhu
nevysporiadala obec, ale súkromné osoby. Starosta obce uviedol, že obci by tieto pozemky
SPF neodpredal. V roku 2004 bola iná situácia. Ďalej sa p. Farkašovský spýtal, ako je to so
zeleným pásom pri nových domov, ktoré sa stavajú v lokalite IBV Pansky kruh. P. Macejková
odpovedala, že na všetky stavby bolo vydané stavebné povolenie a sú vypracované
geometrické plány podľa ktorých stavebníci stavajú, na základe rozhodnutia stavebného úradu.
P. N ovák Milan sa opýtal, či obec nemá pri kúpe pozemkov z SPF prednostné právo na kúpu
pozemkov.
Starosta odpovedal, že obec nemá prednostné právo na odkúpenie pozemkov len v prípade, že
by boli tieto pozemky využité na výstavbu verejnoprospešných stavieb a pri výstavbe
nájomných bytov. V predchádzajúcich rokoch bola iná situácia, došlo zmenám a novelizáciám
zákonov.
Nakoľko

nebolo ďalších diskusných príspevkov, verejné zhromaždenie občanov starosta obce

ukončil.

K bodu 9/ Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za
a zhromaždenie ukončil.

Zapísala: Mária Zavadská

účasť

na dnešnom verejnom zhromaždení

občanov
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Overovatelia :
p. Miroslav Kavulič
p . Anna Macejková
V Jamníku

dňa

27. 10.2018
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.., Anton Petruška
starosta obce

