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Zápisnica
z neplánovaného zasadnutia obecného zastupitel'stva v Jamníku konaného dňa 10. 5.
2012

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z 11. zasadnutia OZ
Aktualizácia územného plánu obce

5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

K bodu 1 / Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Anton
Petruška, ktorý privítal prítomných poslancov a prítomných hostí Ing. arch. Pastirana a Ing.
arch. Michalka. Prítomných oboznámil s programom rokovania.
K bodu 2/ Starosta určil zapisovateľku p. Ľudmilu Bendíkovú a overovateľov zápisnice p.
Ing. arch. Vladimíra Farkašovského
a P Miroslava Grzyba. Overovatelia zápisnice
a zapisovateľka boli jednohlasne schválení.
K bodu 3/ V tomto bode starosta obce previedol kontrolu uznesení z predchádzajúceho
obecného zastupitel'stva, kde konštatoval, že uznesenia č. 65, č. 66, č. 67, č. 68, č. 69 sú
splnené.
K bodu 4/ V tomto bode starosta obce informoval prítomných poslancov, že obci na základe
žiadosti o poskytnutie dotácie na aktualizáciu územného plánu, ktorou obec žiadala o sumu
4800,-€, dotácia bola poskytnutá vo výške 1 176,86 € čo predstavuje 40% oprávnených
nákladov na aktualizáciu UP. Obec na tento účel spolufinancuje sumou 1 765,28 €, čo je 60%
oprávnených nákladov na aktualizáciu UP. Spracovateľom aktualizácie územného plánu obce
bude Ing. arch. Mihalko za spolupráce Ing. arch. Pastirana, ktorým boli zadané požiadavky na
zmenu UP obce Jamník. Starosta odovzdal slovo Ing. arch Pastiranovi, ktorý podrobne
oboznámil
poslancov
s navrhovanými
zmenami UP a ich zapracovaním.
Obecné
zastupiteľstvo doporučuje pokračovať v aktualizácii územného plánu podľa predložených
podkladov, berie na vedomie predloženú správu o územnom pláne.

K bodu 5/ V tomto bode starosta obce informoval prítomných poslancov, že p. Kamenická
odmietla odpredat' pozemok na prístupovú cestu, ktorá bola plánovaná za ihrikom od p.
Bandžucha po p. Kožárovú, z toho dôvodu sa musí uvažovať o novej trase prístupovej cesty.
Po diskusii poslancov bolo obecným zastupiteľstvom doporučené starostovi prejednať
s projektantom za účasti Slovenského vodohospodárskeho podniku v termíne do 20. 6. 2012,
za účati poslanca p. Čuja Štefana, trasu cesty.
Starosta informoval prítomných o podanej žiadosti
p. Ivanom Pravlíkom a manželkou
Justínou Pravlíkovou, ktorý žiadajú o odpredaj pozemku, ktorý sa nachádza pod ich rodinným
domom a vlastníkom je obec Jamník. OZ súhlasí s predajom pozemku s pripomienkou, aby si
vysporiadali ostatnú čast' plochy pozemku, na ktorom sa nachádza dvor, ktorý užívajú. Cena
pozemku je určená
podľa uznesenia OZ
č. 56/2008 o predajoch nevysporiadaných
pozemkov v obci Jamník. Obecné zastupitel'stvo sa pri predaji pozemku riadi zákonom č.
138/91 Z.z. o majetku obci v znení neskorších predpisov, a podľa § 9a, ods. 8, písm. b,
súhlasí s odpredajom pozemku, nakoľko je tento pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa

vrátane

pril'ah1ej plochy,

ktorá

svojím

umiestnením

a využitím

tvorí

neoddeliteľný celok so stavbou.
Starosta oznámil, že v mesiaci jún sa uskutoční kultúrna akcia juniáles, z toho dôvodu
doporučuje predsedovi kultúrnej komisie zvolať na deň 18. 5. 2012 o 18,00 hod stretnutie
kultúrnej komisie za účasti starostu, kde budú podrobne určené úlohy na prípravu akcie.
K bodu 6/ V diskusii vystúpil poslanec p.Ing. Macejko Ján s dotazom či funguje nová
webová stránka, starostom mu bolo odpovedané, že v najbližších dňoch by už mala byť
sprístupnená verejnosti.
K bodu 7/

Starosta obce poďakoval

prítomným

za účast', a zasadnutie

obecného

zastupitel'stva ukončil.

Zapísala: Ľudmila Bendíková
Overovatelia zápisnice:
Ing. arch. Vladimír Farkašovský
Miroslav Grzyb

V Jamníku dňa 10. 05. 2012
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Príloha k zápisnici zo dňa 10.05.2012
Prijaté uznesenia

Uznesenie Č. 70
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník schvaľuje program rokovania neplánovaného zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
v Jamníku, schvaľuje zapisovateľku
zápisnice p. Ľudmilu
Bendíkovú a overovateľov zápisnice p. Ing. arch. Vladimíra Farkašovského
a p. Miroslava
Grzyba - jednohlasne.

Uznesenie Č. 71
Obecné zastupiteľstvo doporučuje pokračovať v aktualizácii územného plánu
predložených podkladov, berie na vedomie predloženú správu o územnom pláne.

podľa

Uznesenie č. 72
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce prejednať s projektantom za účasti
Slovenského vodohospodárskeho podniku novú trasu cesty za ihriskom v termíne do 20. 6.
2012.

Uznesenie Č. 73
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník súhlasí s odpredajom pozemku, KU Jamník, par.č. 392/2,
o výmere II m2, pre p. Ivana Pravlíka a manželku Justínu Pravlíkovú, nakoľko je tento
pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Cena pozemku je v
zmysle uznesenia OZ č. 56/2008 1,66€/m2.

V Jamníku dňa 10.05.2012
Overovatelia zápisnice: p. Ing. arch. Vladimír Farkašovský
p. Miroslav Grzyb
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Anton Petruška
Starosta obce

