Zápisnica
z 13. zasadnutia obecného zastupitel'stva v Jamníku konaného dňa 21. 6. 2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovatel'a a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z neplánovaného 12. zasadnutia OZ
Schválenie záverečného účtu Obce Jamník za rok 2011
Schválenie plánu kontrolnej činnosti na obdobie II.polroka 2012

6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

K bodu I/Zasadnutie

obecného zastupiteľstva

otvoril a viedol starosta obce p. Anton

Petruška, ktorý privítal prítomných poslancov. Prítomných oboznámil s programom
rokovania. Kontrolór obce žiadal doplnit' do programu ako bod 5 Schválenie plánu kontrolnej
činnosti za obdobie II. polroka 2012. Tento program bol poslancami jednohlasne schválený.
K bodu 2/ Starosta určil zapisovatel'ku p. Ľudmilu Bendíkovú a overovateľov zápisnice p.
Annu Macejkovú, p. Štefana Čuja. 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. 70, č. 71, č. 72, č. 73, sú plnené.
K bodu 4/ Návrh záverečného účtu obce Jamník za rok 2011predložil starosta obce. Návrh
záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli obce Jamník a na webovej stránke obce dňa
5. 6. 2012. Písomný materiál bol predložený poslancom na zasadnutí. V záverečnom účte sú
zhrnuté údaje o plnení rozpočtu, bilancia aktív a pasív, prehl'ad o stave a vývoji dlhu, údaje
o hospodárení príspevkových
organizácií v pôsobnosti obce, prehľad o poskytnutých
zárukách, údaje o nákladoch a výnosoch, a hodnotenie planenia programov obce.
Kontrolór obce Ing. František Stanislav predniesol poslancom stanovisko k záverečnému
účtu obce Jamník za rok 2011. Vo svojom stanovisku konštatoval, že údaje v záverečnom
účte obce Jamník sú v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Doporučuje poslancom

záverečný účet schváliť bez výhrad.

Záverečný účet a Stanovisko kontrolóra je prílohou

zápisnice.
Starosta obce predniesol správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za obdobie
od 1.1.20 II do 31. 12. 2011, kde bolo nezávislou audítorkou Ing. Veronikou Kutkovou
podané stanovisko, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Jamník k 31. decembru 2011 a výsledky jej
hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom
o účtovníctve.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s Výročnou správou obce Jamník za rok 2011.
Záverečný účet, správa nezávislého audítora a výročná správa za rok 20 II bola poslancami
jednohlasne schválená.
K bodu 51 Kontrolór obce Ing. František Stanislav predložil plán kontrolnej činnosti na II.
polrok 2012. Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej
stránke. Tento predložený plán kontrolnej činnosti bol poslancami jednohlasne schválený.
K bodu 61 Starosta obce informoval poslancov, že bolo zvolané jednanie ohľadom
prístupovej komunikácie za ihriskom, predložil poslancom nový návrh vedenia trasy
komunikácie, po všeobecnej diskusii poslanci konštatovali, že po skončení obecného
zastupitel'stva sa stretnú na tvari miesta, kde bude dohodnutá najvýhodnejšia trasa vedenia
komunikácie.
Poslanec p. Rumančík vystúpil s otázkou či sú poplatené všetky dane a poplatky od občanov
za minulé obdobia. P. Bendíková oboznámila prítomných s neplatičmi. Následne sa do tejto
diskusie zapojili aj ostaní poslanci na základe čoho bolo konštatované, aby všetkým
neplatičom boli zaslané upomienky, taktiež výzva v miestnom rozhlase. V prípade, že ani po
týchto výzvach nebudú uhradené dane a poplatky za minulé obdobia, poslanci odsúhlasili, aby
títo neplatiči boli zverejnení na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce ..
Starosta obce oboznámil poslancov so zabezpečením obecnej akcie juniáles, ktorú
zabezpečuje
obecné
zastupiteľstvo
v spolupráci
s folklórnou
skupinou
Jamničan
a športovcami, program bude uvádzať l'udová rozprávačka Araňa, vystúpia deti MŠ, ZŠ,
súbor Rudnianka, folklórna skupina Jamničan, skupina Sám sebou a hudobná skupina Jasper.
Poslanec pán Čuj informoval, že občerstvenie zabezpečia športovci, varenie guľášu má na
starosti p. zástupca Murányi.
Starosta oboznámil prítomných o rozpracovaných

projektoch na zberný dvor, kanalizáciu,

a na vodovodnú prípojku k budove OTJ.
Poslanec p. Čuj oznámil prítomným poslancom, že na výbor OTJ bol doručený list od hráčov
futbalistov, ktorí majú záujem vytvoriť "B" mužstvo dospelých, ktoré by malo záujem
nastúp it' od ďalšej futbalovej sezóny a zrušiť družstvo dorastu. Poslanci po diskusii nedali
súhlas na vytvorenie d'alšieho hracieho mužstva "B" a taktiež nesúhlasili so zrušením
družstva dorastu. Vytvorenie nového hracieho družstva nie je možné z dôvodu nedostatku

finačných prostriedkov,

nakoľko neboli zahrnuté v rozpočte obce na rok 2012, bolo by to

možné iba v prípade sponzoringu.

K bodu 6/ V diskusii starosta vyzval p. Ing. arch. Farkašovského,

aby vypracoval projekt

vizualizácie Požiarnej zbrojnice.
V diskusii vystúpila p. Kožárová Antónia, ktorá sa zaujímala, kedy bude vybudovaná
komunikácia kjej pozemku za ihriskom, lebo by tam chcela mať stavebný pozemok, a taktiež
namietala, prečo obec chce vykúpiť pozemok pod túto komunikáciu iba za cenu 50,- Sk/1m2
čo je 1,66 €/m2, ako príklad uviedla, že na diaľnicu niekedy vykupovali v cene 200,- Sk/lm2.
K predmetnej otázke vystúpili p. Macejková , p. Murányi a starosta, ktorý jej zhodne
odpovedali, že obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie na vykupovanie pozemkov v cene 50,Sk za l m2. Po obhliadke v danej lokalite sa poslanci dohodli že obec plánuje urobiť
prístupovú cestu iba k rodinnému domu, ktorý je v tejto lokalite už postavený, nakoľko na
vybudovanie inžinierskych sietí k ostaným pozemkom nie sú finančné prostriedky a štát
neposkytuje žiadne dotácie na vybudovanie inžinierskych sietí.
Poslanec p. Ing. Macejko vystúpil s pripomienkou, z akého dôvodu riaditeľka MŠ nechce
zapísať niektoré deti na nový školský rok z kapacitných dôvodov, na túto skutočnosť bol
upozornený od viacerých rodičov detí. Poslanci po diskusii doporučili starostovi prejednať
s riaditeľkou MŠ prijímanie detí na nový školský rok, zistiť či nie je potrebné otvoriť novú
triedu a predložiť zoznam detí, ktoré neboli prijaté z dôvodu nadpočetnosti a v budúcnosti
prijatie nadpočetných detí prejednávať zo starostom obce.
K bodu 7/ Starosta obce poďakoval prítomným za účasť,
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

poprial príjemné dovolenky

Zapísala: Ľudmila Bendíková
Overovatelia zápisnice:
Anna Macejková
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V Jamníku dňa 21. 06. 2012
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Príloha k zápisnici zo dňa 21. 06. 2012
Prijaté uznesenia

Uznesenie č. 74
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník schvaľuje program rokovania 13. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Jamníku s doplnením bodu 5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na
II.polrok 2012 - schválené jednohlasne.
Uznesenie č. 75
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľku zápisnice p. Ľudmilu Bendíkovú
overovatel'ov zápisnice p. Annu Macejkovú a p. Štefana Čuja - schválené jednohlasne.

a

Uznesenie č. 76
Obecné zastupiteľstvo v Jamníku
a.) Berie na vedomie
Stanovisko hlasného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2011
Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za obdobie od 1.1-.2011
do 31. 12. 2011 Obce Jamník
b.) Schvaľuje:
1. Celoročné hospodárenie obce Jamník za rok 2011 bez výhrad
2. Vysporiadanie prebytku rozpočtu za rok 2011
Prebytok rozpočtu vo výške 149664,36 € bol počas roka 2011 čiastočne použitý
na úhradu istín úverov vo výške 121 193,02 €.
Z prebytku rozpočtu vo výške 28 471,34 € sa vylučujú:
2.1.Prostriedky štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v školstve vo
výške 5638,43 €.
2.2.Prostriedky z Ekofondu na realizáciu projektu "Zlepšenie energetickej
hospodárnosti MŠ" vo výške 17 398,50 €.
3. Stav fondov obce k 31. 12.2011:
3. 1.Rezervný fond 7748,16 €
3.2.Fond rozvoja obce 0,- €

4. Prevodku zostatku peňažných prostriedkov na účtoch obce:
4.1 vo výške 10% suma 543,37 od rezervného fondu obce
4.2 vo výške 4 890,29 € do fondu rozvoja obce
5.

Schvaľuje výročnú správu obce Jamník za rok 2011

Schválené jednohlasne.

Uznesenie Č. 77
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2012
a poveruje kontrolóra obce na vykonanie schválených kontrol na II. polrok 2012 - schválené
jednohlasne.

V Jamníku dňa 21. 06. 2012
Overovatelia zápisnice: p. Anna Macejková
p. Štefan Čuj
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Anton Petruška
Starosta obce

