VOLEBNÝ PROGRAM
Roky 2019-2022

Kandidát na post starostu Anton Petruška
Vážení spoluobčania.
Pred chvíľou ste si vypočuli vyhodnotenie volebného programu niektoré veci
som už spomínal, chcem pokračovať v rozpracovanej koncepcii rozvoja našej
obce, pre zlepšenie životných podmienok všetkých občanov.
Môj volebný program je založený na reálnych možnostiach, nielen mojich
osobných, ale aj na možnostiach financovania mnou predloženého volebného
programu, či je to z rozpočtu obce, zo štátnych dotácií, a využitia možnosti
financovania z európskych fondov a iných zdrojov. Tento volebný program
môže byť v priebehu volebného obdobia doplnený o podnety poslancov OZ
prípadne o aktivity ktoré prinesie reálny život, reagovať na nové výzvy v rámci
fondov, ale aj Vás občanov.
Investičné aktivity:
1./ Pokračovať na prácach ČOV a kanalizácií, táto akcia –stavba je na
investičné prostriedky najviac náročná, jedným z dôvodov je že obce nemajú
právny nárok na štátne dotácie. Len pre Vašu informáciu k dnešnému dňu je
zrealizovaných 4.333 m kanalizácie a podľa PD ktorá bola vypracovaná ešte
v r.1998 celé kanalizačné vedenie je navrhnuté v dĺ. 6.042 m, mimo lokality
Pánsky kruh. Pri výstavbe kanalizácie by som ďalej využíval dotácie
z Environmentálneho fondu /žiadosť na rok 2019 už bola zaslaná/. Čo sa
týka ČOV sú zrealizované prakticky všetky práce stavebného charakteru je
potrebné do ČOV osadiť technologickú časť. PD technológie bola
prepracovaná podľa nových noriem / z r. 1998 už nevyhovovali/, na zmenu je
zabezpečené právoplatné stav. povolenie. Financovanie tohto projektu chcem
zabezpečiť Žiadosťou na základe výzvy o nenávratný finančný príspevok
prostredníctvom integrovaného regionálneho operačného programu, výzva
bude podľa predbežných informácií a rokovaní zverejnená v I. polroku 2019,
kedy by som chcel aj žiadosť podať.
2/
Ďalšou z aktivít v ktorých by som chcel pokračovať je realizácia
projektu Zberného dvora. Na tento projekt bola podaná Žiadosť o nenávratný
finančný príspevok, z Európskych štrukturálnych a investičných fondov,
operačného programu: Kvalita životného prostredia so Špecifickým cieľom
Zvýšenia miery zhodnocovania odpadov, recykláciu a podporu

predchádzania vzniku odpadov. Táto Žiadosť bola podaná v 09/2018
z dôvodu určitých zmien a na odporúčanie spracovateľ žiadosti bola
stiahnutá s tým že opätovne bude podaná v decembri 2018. Aby som to
zjednodušil čo projekt obsahuje alebo čo sú oprávnené náklady projektu:
Spevnená plocha, Prevádzková budova s príslušenstvom, ktorá je určená pre
stálu obsluhu a prevádzku na ZD, Boxy na odpad /železobet. Oporné steny/
na uskladnenie objemového odpadu / starý nábytok a pod./, drevenú štiepku
a drobný stavebný odpad, otvorené kontajnery 10 m3 2 ks na odpad z čistenia
ulíc a biolog. rozložiteľný odpad, zásobníky na zelený odpad, uzavreté
kontajnery 2 ks. /zber šatstva/, prevádzkové súbory v ktorých je zahrnutý
kolesový traktor 4x4, štiepkovač, traktorový náves a nosič kontajnerov cestná
elektronická váha na váženie drobného stav. odpadu, prístupová komunikácia
nie je oprávneným nákladom a jej výstavbu plánujem riešiť
spolufinancovaním ostatných užívateľov tejto cesty. /oprávnené náklady 460
tis.€, spolufinancovanie 23 tis.€/ V prípade že by sme neboli úspešný v tomto
projekte budeme pokračovať v úpravách zberného dvora na vlastné náklady
pre zlepšenie situácie a hlavne zabezpečiť počas otváracích hodín stálu
službu.
3./ V rokoch 2014- 2015 bola realizovaná rekonštrukcia budovy OTJ so
zameraním na zníženie energetickej náročnosti objektu, sanačné práce
vnútorné opravy spoločenskej sály. V nasledujúcom období by som sa
zameral na vnútorné rekonštrukčné práce v šatniach kde je možnosť využitia
dotácie zo SFZ, kuchyne-výdajne stravy hlavne výmenu a doplnenie
kuchynského zariadenia ako aj oprava sociálnych zariadení. Je prevedená
príprava na ohrev TÚV prostredníctvom solárnych kolektorov, ktoré by tiež
znížili náklady na prevádzku objektu. V spoločenskej sále je taktiež
pripravený rozvod pre odvetranie len chýba koncovka na výmenu vzduchu,
ktorú je potrebné zrealizovať.
4./
V minulom volebnom období sme celkom úspešne realizovali
Rekonštrukcie a obnovu miestnych komunikácií, hoci z vlastných
prostriedkov a to z dôvodu že v minulom období boli oprávnenými
žiadateľmi o finančné prostriedky na tieto aktivity obce do 1.000 obyv. Aj
v budúcom volebnom období by som chcel pokračovať v nastúpenom trende.
Sú prevedené prípravné práce na vypracovanie PD na Rekonštrukciu ulíc
Dvor I., Dvor II. a Záhrady, je ťažké povedať či sa situácia v poskytovaní z
NFP európskych fondov zmení. Postupne podľa poškodenia a finančného
zaťaženie aj realizovať rekonštrukcie týchto MK. Na výstavbu nových
komunikácii nie sú v momentálnej dobe poskytované žiadne dotácie
a podpory v tomto roku sa začali prípravné práce pre vypracovanie PD
Komunikácie Pánsky kruh II., realizácia prác postupne po etapách. Už tu
bola spomínaná Komunikácia k zbernému dvoru, realizácia možná so

spolufinancovaním všetkých užívateľov tejto cesty, na túto stavbu je PD
vypracovaná a je vydané právoplatné SP.
5./ Ďalšou aktivitou ktorá je v súčasnosti rozpracovaná je Chodník pri hl.
ceste II/536. Pokračovanie v tejto stavbe je čiastočne podmienené pridelením
dotácie z Enviro.Fondu na splaškovú kanalizáciu vetvu AD, súčasťou tejto
stavby je aj Rozšírenie vodovodu súbežne s dažďovou a splaškovou
kanalizáciou. Táto nie je napojená na miestny vodovod čo je dlhodobým
problémom, ktorý chcem vyriešiť. Na všetky objekty tejto stavby sú
vypracované PD a vydané SP.
Čo sa týka vodovodu pre občanov je vypracovaná PD a tiež vydané SP na
Rozšírenie vodovodu v časti Pánsky kruh II. Už v minulom období som
rokoval PVS a.s., o spolufinancovaní týchto projektov je prísľub že v r. 2019
bude táto stavba zaradená do ich plánu. Ďalšie jednania sa týkali prevzatia
celého miestneho vodovodu do ich majetku a následne by sa prevádzali
rekonštrukcie a výmeny starého vodovodného potrubia v rámci obce.
/lokality kde je najviac porúch budú prioritou/.
Ešte sa troška vrátim k chodníku pri hl. ceste súčasťou projektu je aj
zriadenie nových priechodov pre chodcov, jeden priechod na hl. ceste nebol
zapracovaný v PD ale bude tiež realizovaný, súčasťou priechodov je aj ich
osvetlenie. V novom volebnom období ostáva na realizáciu cca. 225 m
chodníka s predpokladaným RN 90 tis. €, realizácia by bola postupná po
etapách ako to dovolí rozpočet obce.
6./ Vo vyhodnotení volebného programu som spomínal práce ktoré boli
prevedené na našom cintoríne aj v budúcom volebnom období je potrebné sa
venovať tomuto priestoru kde odpočívajú naši najbližší. Myšlienky som mal
nie len ja ale aj poslanci OZ. V budúcom volebnom období by som chcel
umiestniť v priestoroch cintorína pri Dome smútku „Kolumbárium“ a areál
cintorína hlavne kde sú schody a chodníky osvetliť a solárnymi prípadne
klasickými úspornými LED lampami.
7./ Podľa Zmien a doplnkov ÚP obce je v lokalite Pánsky kruh určená časť
pozemkov nie na IBV ale na výstavbu nájomných bytov. Po preverení
aktuálnosti požiadaviek a zosúladení s OZ pripraviť projekčne prípadne aj
zahájiť výstavbu týchto bytov ale inou formou. Touto otázkou sme sa začali
zaoberať aj na zasadnutiach OZ.
8./ V predchádzajúcom volebnom programe som sa zaoberal myšlienkou
prípravy a realizáciou naučno - rekreačnej trasy. V budúcom volebnom
období táto myšlienka má perspektívu v tom že naša obec /22 obcí/ je
členom O.Z. Miloj Spiš, ktoré získalo štatút MAS /Miestna akčná skupina/
pre rozvoj vidieka. Činnosť MAS-ky sa začala ešte sa len postupne rozbieha,

postupne budú pripravované výzvy. Ako člen DR v tomto O.Z. budem
vyvíjať kroky aby to malo prínos aj pre našu obec v týchto aktivitách, rozvoj
turizmu pre občanov a návštevníkov obce.

Školstvo a mládež:
Aj naďalej spolupráca s vedením ZŠ a MŠ, udržiavanie veľmi dobrých
dosahovaných výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese. Na primeranej
úrovni priebežne zabezpečovať vybavenie škôl novými didaktickými a inými
pomôckami pre zvyšovanie úrovne prípravy a samotné vzdelávanie detí
V objektoch ZŠ ale aj v MŠ postupne realizovať výmenu podlahovej krytiny,
v objekte MŠ modernizovať soc. zariadenia pre deti. Využiť možnosť
o pridelenie dotácie na vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ.
Dôchodcovia
Som presvedčený že tradícia posedenia s dôchodcami za aktívnej spolupráce
SČK ale aj iných zložiek nezanikne, ani zaniknúť nesmie, lebo si to jednoducho
zaslúžite. Aj naďalej budem podporovať možnosťou stravovania s možnosťou
donášky obedov až domov zo ŠJ pri MŠ.
Aktívne pomáhať klubu dôchodcov, poskytnutím priestorov v budove OcÚ
a iných obecných priestorov, naďalej materiálne aj finančne pomáhať.
Telovýchova a kultúra:
Hlavným sponzorom športu a kultúry ostáva aj naďalej obec .V športe futbal
má dominantné miesto vďaka svojej masovosti a popularite. Nesmieme zabúdať
aj na iné športové aktivity, oddiel „fitness“, stolnotenisový oddiel, kde sú
možnosti využitia voľných chvíľ hlavne pre mladých ľudí. Zanikla činnosť
oddielu „zumby“ ale sú aktivity pre jeho oživenie po zosúladení tréningov
a zápasov stolných tenistov.
O hlavnom objekte OTJ som sa už zmienil verím, že ho dáme do poriadku aby
aj naďalej slúžil svojmu účelu.
V oblasti kultúry pokračovať v načatej tradícií Jamnícke leto so zapojením celej
obce do podujatia, ale hlavne našími folkóristami a hudobnou skupinou Sám
sebou a novou kapelou mladých chlapcov Basix.
Naďalej podporovať činnosť „drobnochovateľov“ aby pokračovali v tradícií
svojej výstavy, v spolupráci členkami ZO SČK, samozrejme s možnosťou
zapojenia všetkých občanov našej obce zo zameraním niečo z naších-vaších
záhrad a čo dokážu šikovné ruky jamničaniek – jamničanov.

Aj v ďalších rokoch podporovať organizátorov
atraktivity našej obce.

„Kobuľa festu“, pre zvýšenie

Hasiči:
Ako všetky spoločenské organizácie aj DHZ je dobrovoľná organizácia, ale zo
zákona ju má povinne zriadiť obec. Predchádzajúce obdobie som už hodnotil
DHZ a obci boli poskytnuté nemalé finančné prostriedky zo strany štátu ale aj
obce. V budúcom roku naša obec bude zastrešovať oslavy sviatku Sv. Floriána.
Budem podporovať členov DHZ a zároveň vyzývam ešte k väčšej aktivite na
úseku prevencie, športovom úseku a v príprave členov DHZ, aby v prípade
skutočných mimoriadnych situácii boli čo najlepšie pripravení pri zásahu.
Na uspokojovanie potrieb občanov patrí aj nevyhnutne chod OcÚ, z mojej
strany bude maximálne úsilie na skvalitňovanie práce, privítam každú novú
myšlienku, pripomienku na zlepšenie činnosti a práce všetkých zamestnancov
obce, nielen na OcÚ ale aj v ZŠ, MŠ a ŠJ.
Kosenie a čistenie obecných pozemkov a verejných priestranstiev k tomu
tohto roku pribudlo aj čistenie chodníkov od snehu ale ľudí- pracovníkov na
tieto práce ubúda alebo vôbec nie sú. Keď obec v rámci projektov ÚPSVR
nenájde vhodných ľudí bude musieť zamestnať min. jedného trvalého
pracovníka. Chcel by som z tohto miesta poprosiť aj spoločenské organizácie
ktoré obec finančne dotuje aby do svojich plánov činnosti na budúce roky
uvažovali zapracovať aj možnosti brigád pri údržbe a čistení vo svojom okolí,
zároveň z tohto miesta vyzývam v študentov, prípadne dôchodcov ktorí ešte
vládzu a chcú pomôcť obci pri týchto prácach najmä v jarnom a letnom období
nech pomôžu nielen obci ale aj sebe.
V závere prezentácie môjho volebného programu chcem zdôrazniť, že pri
plnení volebného programu pomôžete aj vy občania obce svojimi správnymi
návrhmi a podnetmi v priebehu celého volebného obdobia. No je potrebné
zdôrazniť podporu volebného programu starostu obce poslancami OZ, ktorý je
bez vzájomnej podpory a pomoci ťažko splniteľný.
Je na Vás občania ako sa rozhodnete pri volebnej urne verím že to bude
správna voľba pre spokojnosť všetkých občanov obce.
V Jamníku: 25.10.2018

