Zápisnica
z 15. zasadnutia obecného zastupitel'stva v Jamníku konaného dňa 25. 10.2012

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

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

činnosti Základnej školy

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

K bodu I/Zasadnutie
obecného zastupitel'stva otvoril a viedol starosta obce p. Anton
Petruška,
ktorý
privítal
prítomných
poslancov
a kontrolóra
obce
a hostí.
Prítomných oboznámil s programom rokovania. Program bol doplnený o tieto body:
5. Nákup pozemkov od Rímsko-katolíckej cirkvi
6. Odpredaj pozemkov
7. Výpoveď nájmu BD
8. Pridelenie uvoľneného bytu
9. Zmena rozpočtu Rozpočtové opatrenie

Č.

5

Tento program bol poslancami jednohlasne schválený.
K bodu 2/ Starosta určil zapisovatel'ku p. Ľudmilu Bendíkovú a overovatel'ov zápisnice p.
Jána Murányiho a p. Ing. arch. Vladimíra Farkašovského. Zapisovateľka a overovatelia boli
jednohlasne schválení.
K bodu 3/ V tomto bode starosta obce previedol kontrolu uznesení z 14. zasadnutia obecného
zastupitel'stva, kde konštatoval, že uznesenia č. 81, 82, 83, 84, 85 sú splnené.
K bodu 4/ Starosta obce v tomto bode predložil "Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012".
V krátkosti informoval

prítomných z obsahom tejto správyato, že pri Základnej škole pracuje päťčlenná rada školy,
pedagogická rada zložená zo šiestich učitel'ov, v uvedenom školskom roku navštevovalo ZŠ
60 žiakov v štyroch triedach. Základná školy dosahuje dobré výsledky v prospechu žiakov,
a taktiež dosahuje dobré výsledky na športovej úrovni. Správa bola poslancami jednohlasne
schválená.
K bodu 5/ Starosta obce informoval prítomných poslancov o žiadosti, ktorá bola odoslaná
Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosti v Odoríne ohľadom vysporiadania a nákupu pozemkov, kde
obec žiada v rámci ROEP o vydržanie resp. darovanie pozemku v intraviláne obce k.ú.
Jamník parc. č. 65 o výmere 1029m2, druh pozemku TTP. Tento pozemok má obec v držbe
približne 50 rokova je vužívaný ako spevnená asfaltová komunikácia k cintorínu a rodinným
domom od p. Buhoveckej po p. Pavola. Ďalej obec žiada o možnosť odkúpenia pozemku
v k.ú. Jamník LV č. 50, parcela Č. 536 o výmere 701 m2, časť parcely Č. 444/1 a určený
operát Č. 685/2, kde obec uvažuje vybudovať Zberný dvor. Žiadosť bola prejednaná so
správcom farnosti, ktorý odporučil starostovi obrátiť sa na biskupský úrad. Na základe
uvedených skutočností poslanci doporučili starostovi obce dohodnúť stretnutie so zástupcom
biskupského úradu, prejednať darovanie pozemku pod komunikáciou
a riešiť odpredaj
pozemku na vybudovanie zberného dvora - jednohlasne schválené.
K bodu 6/ V obci prebieha ROEP a v rámci tohto šetrenia sa prišlo na to, že obec vlastní
pozemky, na ktorých sú postavené rodinné domy a pozemky prislúchajúce k nim p. Murára,
p. Macejka a p. Fifika. O dopredaj tohto pozemku požiadal p.Murár, starosta predniesol
žiadost' p. Murára o odpredaj pozemku, kde podrobne vysvetlil za akých okolností došlo
k prechodu pozemku na obec, že približne v roku 1976 obec tieto pozemky vyvlastnila
z dôvodu, že na priľahlom pozemku požiadal o vydanie stavebného povolenia na nový
rodinný dom. On za nový pozemok zaplatil a pozemok pod rodičovským domom a k nemu
priľahlý pozemok ostal nevysporiadaný. Zo zákona môže obec odpredať pozemok pod
budovou s pril'ahlým pozemkom z toho dôvodu sa poslanci uzniesli na vyhlásení osobitného
zretel'a - za osobitný zrete l' považuje okolnosti, ktoré boli zistené pri ROEP a pre pozemky,
ktoré sú vo vlastníctve obce a na nich sú umiestnené stavby, ktorých obec nie je vlastníkom,
jedná sa o parcely č. 126/1 o výmere 445 m2a parcelu Č. 148 o výmere 226 m2, ktorej
vlastníkom je Murár Cyril s manželkou Katarínou, parcela Č. 255/1 o výmere 429 m2 ktorej
vlastníkom je Macejko Ondrej a manželka Mária a parcela č.376 o výmere 766 m2 ktorej
vlastníkom je Fifik Štefan, určuje cenu 15 centov za 1 m2 - jednohlasne schválené, čím bola
dodržaná podmienka trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.
K bodu 7/ Žiadosť o výpoveď z nájmu v bytovom dome podala p. Bc. Kristína Novotná
s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá do dnešného dňa súčasne požiadala o skrátenie
výpovednej lehoty do 30. ll. 2012. Poslanci súhlasili so skrátením výpovednej doby pokiaľ
obec eviduje ďalšie žiadosti na pridelenie bytu.
K bodu 8/ Starosta informoval prítomných poslancov, že na základe zaevidovaných žiadostí
o pridelenie bytu v poradí nasleduje p. Ing. Šabľová Helena, bytom Jamník Č. 45. Pridelenie
bytu pre p. Ing. Helenu Šabľovú
bolo poslancami schválené v prípade splnenia
požadovaných podmienok pridelenia bytu - schválené jednohlasne.

K bodu 9/ P. Bendíková oboznámila prítomných poslancov z Rozpočtovým opatrením Č. 5.
Celkové príjmová čast' a výdajová čast' rozpočtu je po rozpočtovom opatrení vo výške
842157,-€ vyrovnaná. Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice. Rozpočtové opatrenie Č. 5
bolo poslancami jednohlasne schválené.
K bodu 9/ V tomto bode starosta obce podal informáciu o podaní žiadosti:
žiadost' na Environmentálny

fond stavba Kanalizácia

a ČOV obce Jamník na

požadovanú sumu 581.843,00€
tri žiadosti na Environmentálny fond na stavbu : Rekonštrukcia budovy OTJ v obci
Jamník Al a A2 Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy zeme v sume spolu 40.987,00€,
(zmena vykurovacieho systému a solárny ohrev TUV) a GIS5 Zelená investičná
schéma v sume 101.669,00€, (zateplenie objektu s výmenou okien)
Zaslanie žiadosti Programu obnovy dediny revitalizácia verejného priestranstva OCÚ,
žiadost' bude doručená osobne. K tejto žiadosti informoval poslanec Ing. arch.
Farkašovský Vladimír, ktorý prítomných poslancov podrobne oboznámil s projektom
revitalizácie verejného priestranstva OCÚ, poslanci dostali projekty k nahliadnutiu
Projekt na komunikáciu za ihriskom kp. Čuj ovi a pril'ahlým rodinným domom je
pripravený a pripravuje sa proces územného a stavebného konania
Projekt Areál OTJ a oplotenie je pripravený - do 12. 11. 2012 je možné doručiť
podmienky na výberové konanie. V komisii sa miesto poslanca p. Jančára nahrádza
p.poslancom Murányim Jánom.
Projekt výmena kotlov v Základnej škole je pripravený, boli oslovené kúrenárske
firmy p. Uhrín, p. Čisár a p. Pavol, ktorý majú do 31.10.2012 do 13:00 hod. doručiť
svoje cenové ponuky. Komisia v zložení Mgr. Liptáková Ol'ga - riaditeľka ZŠ, p.
Rumančík Ján - poslanec a p. Čuj Štefan - poslanec zasadne dňa 31. 10. 2012.
Na zasadnutie obecného zastupitel'stva bola doručená požiadavka o zriadenie
verejného klziska v areáli ZŠ Jamník od rodičov detí MŠ a ZŠ. Poslanci po všeobecnej
diskusii nesúhlasili s umiestnením klziska v školskom areáli z dôvodu následného
zatekania do budovy ZŠ, k tomu sa písomne vyjadrila aj riaditel'ka a učitelia ZŠ,
ktorý vyjadrili nesúhlasné stanovisko
z bezpečnostných dôvodov a taktiež pri
odmäku hrozí vytopenie suterénu
a ničenie majetku. Poslanci navrhli podporiť
zriadenie menších klzísk na uliciach, ktoré budú zriadené v rámci iniciatívy
rodičov, taktiež zriadenia klziska na viacúčelovom ihrisku.
Termín obecného plesu bol navrhnutý na 2.2.2013 alebo 9. 2. 2013, poslancami bol
schválený termín 9.2.2013.
Starosta informoval, že budúce zastupiteľstvo má byť 22.l1. 2012, ale v tento deň
bude starosta na pracovnej ceste, poslancom bude oznámený náhradný termín.
Kontrolór obce Ing. František Stanislav podal správa o výsledku kontroly o stave
a úrovni vybavovania st'ažností a petícií za rok 2011, kde konštatoval - boli
zaevidované dve st'ažnosti, ktoré boli vybavené. Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie správu o výsledku kontroly.

K bodu 10/ Diskusia vystúpila p. Macejková, ktorá navrhla upozorniť a vyhlásiť v miestnom
rozhlase, že na novom cintoríne má byť jednotná úprava a to zeleň a náhrobný kameň, aby
tam občania neupravovali hroby rôznymi kamienkami a železami a taktiež, aby pri uzatváraní
nájomných zmlúv bol každý o tom upovedomený.
P. Ing. Macejko vystúpil s otázkou ako to vyzerá s územným plánom, starosta mu odpovedal,
že do konca roka by mal byť vypracovaný.
P. Rumančík sa informoval, či je možnosť stavať telocvičňu na školskom dvore, či to nie je
potrebné zapracovať do územného plánu obce. Starosta odpovedal, že nie je to potrebné
zapracovať do UP, ale zároveň poslanec Ing.arch. Fakašovský odpovedal, že stavba
telocvične na školskom dvore nie je vhodná, pretože objekt musí splňať určité technické
parametre, ktoré by narušili celkový vzhľad areálu Základnej školy a nezanedbateľná je aj
otázka finančných prostriedkov.
K bodu 11/

Starosta obce pod'akoval

prítomným

za účasť a zasadnutie

obecného

zastupiteľstva ukončil.

.......... ~

Zapísala: Ľudmila Bendíková
Overovatelia zápisnice:
Ján Murányi
Ing. arch. Vladimír Farkašovský

V Jamníku dňa 25. 10.2012
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Príloha k zápisnici zo dňa 25. 10. 2012
Prijaté uznesenia

Uznesenie Č. 86
Obecné zastupitel'stvo obce Jamník schval'uje program rokovania 15. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Jamníku.
Uznesenie Č. 87
Obecné zastupitel'stvo schval'uje zapisovatel'ku p. Ľudmilu Bendíkovú a overovatel'ov
zápisnice p.. Jána Murányiho a p. Ing. arch. Vladimíra Farkašovského - schválené
jednohlasne.
Uznesenie Č. 88
Obecné zastupitel'stvo v Jamníku schval'uje Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach Základnej školy za šk. rok 2011/2012 - schválené jednohlasne.
Uznesenie Č. 89
Obecné zastupitel'stvo doporučuje starostovi obce dohodnúť
stretnutie so zástupcom
biskupského úradu a prejednat' vydržanie resp. darovanie pozemku v intraviláne obce k.ú.
Jamník, parc.č. 65, o výmere 1029m2, druh pozemku TTP. Tento pozemok má obec v držbe
približne 50 rokov aje vužívaný ako spevnená asfaltová komunikácia k cintorínu a rodinným
domom od p. Buhoveckej po p. Pavola, a riešit' odkúpenie pozemku v k.ú. Jamník LV č. SO,
parcela Č. 536 o výmere 701 m2, časť parcely č. 444/1 a určený operát č. 685/2, kde obec
uvažuje vybudovat' Zberný dvor pre domový odpad - jednohlasne schválené.
Uznesenie Č. 90
Obecné zastupitel'stvo sa uznieslo na vyhlásení osobitného zretel'a - za osobitný zrete l'
považuje okolnosti, ktoré boli zistené pri ROEP a pre pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce
a na nich sú umiestnené stavby, ktorých obec nie je vlastníkom, jedná sa o parcely č. 126/1
o výmere 445 m2a parcelu č. 148 o výmere 226 m2, ktorej vlastníkom je Murár Cyril
s manželkou Katarínou, parcela č. 255/1 o výmere 429 m2 ktorej vlastníkom je Macejko
Ondrej a manželka Mária a parcela č.376 o výmere 766 m2 ktorej vlastníkom je Fifik Štefan,
určuje cenu 15 centov za 1 m2 - jednohlasne schválené.

Uznesenie Č. 91
Obecné zastupitel'stvo

schval'uje pridelenie bytu pre p. Ing. Helenu Šabl'ovú

splnenia požadovaných podmienok - schválené jednohlasne.

v prípade

Uznesenie č. 92
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5. Celkové príjmová časť
a výdajová čast' rozpočtu je po rozpočtovom opatrení vo výške 842 157,-€ vyrovnaná jednohlasne

schválené.

Uznesenie č. 93
Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie správu o stave a úrovni vybavovania

sťažností

a petícii za rok 20 ll.

V Jamníku dňa 25. 10.2012
Overovatelia zápisnice: p. Ján Murányi
p. Ing. arch. Vladimír Farkašovský

Anton Petruška
Starosta obce

