Zápisnica
z 14. zasadnutia obecného zastupitel'stva v Jamníku konaného dňa 20. 09. 2012

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z neplánovaného zasadnutia OZ
Správa o podmienkach a výsledkoch výchovno-vzdelávacej

činnosti Materskej

školy v Jamníku za školský rok 2011 - 2012
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

K bodu I/Zasadnutie
obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Anton
Petruška, ktorý privítal prítomných poslancov a kontrolóra obce. Prítomných oboznámil
s programom rokovania. Tento program bol poslancami jednohlasne schválený.
K bodu 2/ Starosta
Miroslava

Grzyba,

určil

zapisovateľa p. Jána Murányiho a overovateľov

p. Miroslava

Kavuliča.

Zapisovateľ

a overovatelia

zápisnice p.

zápisnice

boli

jednohlasne schválení.
K bodu 3/ V tomto bode starosta obce previedol kontrolu uznesení z 13.zasadnutia obecného
zastupiteľstva, kde konštatoval, že uznesenia č. 74, č. 75, č. 76, č. 77, sú splnené.
K bodu 4/ Starosta obce v tomto bode predložil "Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za šk. rok 2011-2012". Konštatoval, že v uvedenom
školskom roku bol celkový počet detí 41 v dvoch triedach. V školskom roku 2011/2012 bola
ukončená kompletná rekonštrukcia budovy, najmä, čo sa týka zateplenia budovy, výmeny
okien a rekonštrukcie vykurovacieho systému objektu. Výchovno-vzdelávacia činnosť je
priebežne zabezpečovaná
za úzkej spolupráce s pedagogickou
radou, radou školy
a Spoločným školským úradom v Smižanoch. Správa bola poslancami po prejednaní
schválená.
K bodu 5/ Starosta obce v rôznom oboznámil poslancov s upresnením účasti súťažiacich na
kultúrno-spoločenskom podujatí AVITUR 2012 Poráč a konštatoval pripravenosť súťažiacich
ako aj zabezpečenie prevozu motorovými vozidlami do Poráčskej doliny.

V ďalšom informoval, že pripomienky k projektu účelovej komunikácie - Za ihriskom boli
zapracované do projektovej dokumentácie.
Starosta obce predložil
poslancom pracovnú verziu zmien územného plánu, ktoré boli
navrhované. Zo strany poslancov boli tieto zmeny zobrané na vedomie bez pripomienok.
V súvislosti s požiadavkami nájomcov bytov na ukončenie nájmu p. Repko a žiadosťami
nových nájomcov v Bytovom dome vznikla otázka dopracovania VZN Č. 10/2007
a upresnenia podmienok pridelenia bytu, ako aj aktualizáciu žiadostí občanov o pridelenie
bytu v 10 b.j. - Jamník.
Hlavný kontrolór obce p. Ing. František Stanislav informoval poslancov obecného
zastupitel'stva so svojim stanoviskom k plneniu rozpočtu obce Jamník za 1. polrok 2012
a zodpovedal otázky poslancov. V závere odporučil sledovať rozpočet obce vrátane návrhu
jeho zmien, aktualizovať rozpočet obce v častiach závislých na čerpaní dotácií zo štátnych
fondov, prípadne fondov EU. V nadväznosti na predpokladané príjmy v ďalšom období
pripraviť a schváliť zmeny rozpočtu obce.
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že žiadateľka Miroslava
Serváčiková, bytom Jamník 312 o pridelenie nájomného bytu zlO. b.j. obci Jamník doplnila
doklady potrebné na posúdenie možnosti pridelenia bytu a preto navrhuje jej tento byt
prenajať. Prítomní poslanci s pridelením bytu do prenájmu súhlasili.
Starosta obce v závere zdôraznil potrebu ustanovenia členov komisie, ktorá bude riešiť
prípravu realizácie stavby účelovej komunikácie - Za ihriskom Jamník. Do tejto komisie boli
navrhnutí poslanci p. Štefan Čuj, Ing. arch. Vladimír Farkašovský a Štefan Jančár.
K bodu 6/ Poslanci v rámci diskusie vystúpili s podnetnými návrhmi na riešenie:
zabezpečenia objektu multifunkčného ihriska pred jeho poškodzovaním, správnym
využívaním, zabezpečením pred vstupom nepovolaných osôb, ktoré nerešpektujú
určené pravidlá jeho využívania a vykonať jeho údržbu a potrebné opravy po ukončení
letnej sezóny a prípravou na zimné obdobia ako klzisko,
upraviť priestranstvo na konci obce smerom do Jamníčka pre možnosť využívania zo
strany detí a mládeže, bývajúcich v tejto časti obce,
prijať opatrenia na odstránenie príčin a podmienok výskytu hlodavcov v časti potoka
Jamníček pri budove OTJ na futbalovom ihrisku,
vyzv at' riaditel'a fi. Širila a.s., Ing. Novotného na premiestnenie prípadne odvoz UNIbunky a plechového skladu, pre možnosť zabezpečenia zimnej údržby v tejto lokalite,
zo strany starostu obce a pracovníkov obecného úradu trvať na podmienkach
využívania hrobových miest v novej časti cintorína podľa prijatých a schválených
zásad, pre zabezpečenie bezproblémovej údržby najmä, čo sa týka kosenia,
v záujme riešenia protipovodňových opatrení a ochranu majetku občanov zabezpečiť
úpravu koryta potoka v blízkosti cesty Jamník - Sp. Nová Ves, kde sústavne dochádza
k vymývaniu brehov

K bodu 7/

Starosta

obce poďakoval

prítomným

za účasť a zasadnutie

obecného

zastupiteľstva ukončil.
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Zapísal: Ján Murányi

.
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Overovatelia zápisnice:
\
Miroslav Grzyb
Miroslav Kavulič

V Jamníku dňa 20.09.2012

Príloha k zápisnici zo dňa 20. 09. 2012
Prijaté uznesenia

Uznesenieč. 81
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník schvaľuje program rokovania 14. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Jamníku.
Uznesenie č. 82
Obecné zastupitel'stvo schval'uje zapisovateľa zápisnice p. Jána Murányiho a overovateľov
zápisnice p. Miroslava Grzyba a p. Miroslava Kavuliča - schválené jednohlasne.
Uznesenie č. 83
Obecné zastupiteľstvo v Jamníku schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy za šk. rok 2011/2012.
Uznesenie č. 84
Obecné zastupitel'stvo obce Jamník schvaľuje pridelenie nájomného bytu obce Jamník Č. 312
žiadateľke Miroslave Serváčikovej, bytom Jamník 312. Schválilo 8 poslancov, 1 neprítomný.
Uznesenie č. 85
Obecné zastupitel'stvo obce Jamník, berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k plneniu rozpočtu obce Jamník za 1. polrok 2012.

V Jamníku dňa 20.09.2012
Overovatelia zápisnice: p. Miroslav Grzyb
p. Miroslav Kavulič
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Anton Petruška
Starosta obce

