Zápisnica
zo zasadnutia 5/2018 Obecného zastupiteľstva Obce Jamník
konaného dňa 4. 10. 2018

Prítomní:

Ďalší prítomní:
Neprítomní:
Verejnosť:
Začiatok:

18:00

Ing. Dušan Španko, starosta obce
Pavel Ďuriš, poslanec OZ
Július Dzuriak, poslanec OZ
Petra Šingliarová, poslankyňa OZ
Ing. Iveta Fronková, poslankyňa OZ
Ing. Ján Sochor, poslanec OZ
Zuzana Spišeková, zamestnanec obce
PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka obce
Zlatica Dzuriaková, zamestnanec obce
-------------Ing. Alena Vlčková
Ukončenie:

19:30

K bodu 1.
Zahájenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
Rokovanie OZ otvoril starosta Dušan Španko. Privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že sú
prítomní 5 poslanci a OZ je uznášania schopné.
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník uznesením č. 1/5/2018 schválilo navrhnutý program rokovania.
Hlasovanie:
za:
5 /Fronková, Dzuriak, Ďuriš, Sochor, Šingliarová/

K bodu 2.
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Starosta obce určil overovateľa a zapisovateľa zápisnice.
Overovateľ zápisnice:
Ing. Ján Sochor
Zapisovateľ zápisnice:
Zuzana Spišeková
OZ obce Jamník uznesením č. 2/5/2018 zobralo na vedomie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.

K bodu 3.
Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie.
Návrhová komisia: Július Dzuriak, Ing. Iveta Fronková, Petra Šingliarová
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník uznesením č. 3/5/2018 schválilo členov návrhovej komisie.
Hlasovanie:
za:
5 /Fronková, Dzuriak, Ďuriš, Sochor, Šingliarová/
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K bodu 4.
Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov z predchádzajúceho rokovania
Predložil starosta obce. Všetky uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ boli splnené.
OZ obce Jamník uznesením č. 4/5/2018 zobralo na vedomie informáciu o plnení uznesení
zo zasadnutia 4/2018 OZ obce Jamník konaného 22. augusta 2018 a skonštatovalo, že uznesenia boli
splnené.

K bodu 5.
Schválenia financovania kanalizácie pod parkoviskom pred ZŠI
Starosta obce informoval poslancov OZ, že pri rekonštrukcii parkoviska pred ZŠI, bolo nutné začať
s vybudovaním novej vetvy kanalizácie, v dĺžke asi 50 metrov, aby sa v budúcnosti nemusel
rozkopávať nový asfalt na parkovisku. Na túto vetvu kanalizácie sa môžu pripojiť existujúce domy
a v budúcnosti nová výstavba rodinných domov smerom od domu súpisného č. 40. Vodovod bol pod
parkoviskom zabudovaný už v minulosti, elektrinu je potom možné riešiť pretlakom. Táto investícia
bude v hodnote 14 800,- Eur. Podľa platnej legislatívy pre obce je možné použiť na vybudovanie
novej vetvy kanalizácie finančné prostriedky z rezervného fondu nakoľko je to mimoriadna okolnosť
v rámci rozpočtového roku, pretože nebolo možné túto investíciu vopred plánovať pri schvaľovaní
rozpočtu v roku 2017. Poslanci sa zhodli, že je logické najskôr vybudovať kanalizáciu a potom
položiť asfalt.
OZ obce Jamník uznesením č. 5/5/2018 schválilo
a) prevod financií z rezervného fondu vo výške 14.800,00 eur na úhradu nákladov
na novovybudovanú vetvu kanalizácie pod parkoviskom pred Základnou školou internátnou,
ako mimoriadnu okolnosť ktorá nebola rozpočtovaná v roku 2018
b) zmenu rozpočtu obce Jamník rozpočtovým opatrením č. 11/2018 z 4.10.2018 vo výške
14.800,00 eur, ktorým sa navyšujú kapitálové výdavky a navyšujú príjmové finančné operácie
Hlasovanie:
za:
5 /Fronková, Dzuriak, Ďuriš, Sochor, Šingliarová/

K bodu 6.
Výsledok verejnej obchodnej súťaže prenájmu budovy pohostinstva
Starosta obce informoval poslancov OZ, že do OVS vyhlásenej 4.9.2018, sa neprihlásil žiadny
záujemca. Poslanci sa zhodli že je potrebné vyhlásiť novú OVS s rovnakými podmienkami a nechať
dlhšiu lehotu na prihlásenie záujemcu.
OZ obce Jamník uznesením č. 6/5/2018
a) zobralo na vedomie výsledky OVS
b) poverilo starostu obce vyhlásením novú OVS s nezmenenými podmienkami ako
v predchádzajúcej súťaži s upraveným obdobím nájmu od 1.12.2018 do 30.9.2022.

K bodu 7.
Schválenie spôsobu vykurovania budovy športového areálu
Starosta obce informoval poslancov OZ, že po konzultácii s pracovníkom MF SR je možné
poskytnutú dotáciu použiť na akýkoľvek druh vykurovania. Starosta obce predložil poslancom OZ
porovnanie nákladov na vykurovanie plynom, tepelným čerpadlom a infra fóliami celej budovy, ktoré
im poslal aj v prílohe mailu 24.9.2018. Vzhľadom na výšku vstupných nákladov na vybudovanie
kúrenia a prevádzkových nákladov na vykurovanie poslanci OZ odsúhlasili pôvodný návrh na
vykurovanie haly telocvične a priestorov k nej prislúchajúcich elektrickými infra fóliami. V hale
bude namontovaná nová podlaha, zateplený strop, nové svietidlá a sadrokartónové stropy budú aj
v šatniach a sociálnych zariadeniach. Priestory bude počas sezóny využívať hlavne stolnotenisový
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klub OŠK na zápasy a tréningy. V kultúrnom dome sú nevyhovujúce podmienky pre stolný tenis pre
nedostatočnú šírku potrebnú pre každý stôl. Tento ročník je posledný, kedy je udelená výnimka od
zväzu, že môžu odohrať stolnotenisové zápasy v sále KD.
Keď bude v hale kúrenie bude ju možné využiť aj zimnom období. A to nielen na stolný tenis, ale aj
na športové, spoločenské a obecné akcie.
OZ obce Jamník uznesením č. 7/5/2018 schválilo výstavbu vykurovania viacúčelovej haly OŠK a
priestorov k nej prislúchajúcich elektrickými infra fóliami.

K bodu 8.
Schválenie projektu dopravného značenia v obci
Starosta obce predložil poslancom OZ vypracovaný návrh projektu dopravného značenia v obci,
ktorý vypracoval projektant Ing. Martin Uličný. Projekt upravuje parkovanie a státie na miestnych
komunikáciách, značenie začiatku a konca obce – smerom na Podtureň, Beňadikovú a pri Agrii
smerom na Jochy.
S riešením dopravnej situácie súvisí aj pripomienka občanov bývajúcich na ulici k športovému areálu,
č.j. 349/2018 zo dňa 10.9.2018, ktorá bola adresovaná a zaslaná 12.9.2018 poslancom emailom,
v ktorej sa obyvatelia sťažujú na rýchlu a bezohľadnú jazdu nákladných vozidiel Agrie a.s. ale
osobných vozidiel na ceste do Beňadikovej, ktorou je ohrozená ich bezpečnosť. Žiadajú v nej
o inštaláciu 3 ks retardérov, obmedzenie rýchlosti na 30 km/h, označenie začiatku a konca obce
a dobudovanie chodníka po dom p. Poliaka.
Poslanci po diskusii odsúhlasili zníženie rýchlosti na uvedenej ulici na 40 km/h. Osadenie retardérov
tak, ako je navrhnuté v liste poslanci zatiaľ zamietli z dôvodu, že po osadení dopravných značiek by
mali vodiči jazdiť pomalšie a bude možnosť kontroly rýchlosti políciou. Dobudovaniu chodníka pre
peších po dom p. Poliaka potrebné prehodnotiť pri plánovaní investičných akcií v obci
V projekte je navrhnutý zákaz státia na miestnych komunikáciách s výnimkou označených parkovísk
– pred ZŠI a pri chodníku od kultúrneho domu po koniec obce smerom na Podtureň.
OZ obce Jamník uznesením č. 8/5/2018 schválilo vypracovaný projekt na dopravné značenie
miestnych komunikácií.

K bodu 9.
Rôzne
1. Starosta obce informoval poslancov OZ, že projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu je
po 11 mesiacoch od podania v hodnotení, boli sme vyzvaní na upravenie niektorých položiek
v rozpočte podľa platných kódov rozpočtového programu – doplnenie bolo odoslané
v termíne.
2. Starosta obce informoval poslancov OZ, že projekt na výstavbu garáže pre hasičské vozidlo,
ktorý nebol úspešný v prvom kole, bol v druhom kole podporený a čakáme na doručenie
zmluvy. Budúci rok tak bude možné pristaviť garáž pre hasičské vozidlo.
3. Starosta obce navrhol poslancom OZ, riešenie, aby bol vybudovaný pamätník padlým v 1.
svetovej vojne tento rok a to pri príležitosti 100. výročia skončenie 1. svetovej vojny. Pri jeho
návrhu a výstavbe treba brať ohľad na plánovanú výstavbu garáže pre hasičské vozidlo.
Okolie pamätníka sa upraví po prístavbe garáže. Poslanec Dzuriak pripomenul, že by to mal
byť pamätník pre padlých v oboch svetových vojnách. Starosta obce sa porozpráva
s historikom PhDr. Peterom Vítkom či bude vhodné spojiť tieto dve udalosti a následne dá
urobiť návrh pamätníka.
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4. P. Šingliarová má po vysýpaní komunálneho odpadu pravidelne neporiadok po smetiaroch.
Nie je to odpad z ich nádoby, ale odpad z vozidla, ktorý musia zametať a občas aj umývať
cestu, preto žiada starostu obce, aby na túto skutočnosť upozornil zbernú spoločnosť, aby sa
situácia už neopakovala. Pri vysýpaní nádob smetiari cúvajú do ulice smerom dolu
a pri naklonení asi vypadáva a vyteká odpad.
5. Ekonómka obce odporučila navrhnúť a schváliť rozpočet obce na rok 2019 ešte terajším
zastupiteľstvom a nenechávať ho na nové zastupiteľstvo po komunálnych voľbách, aby
náhodou nemusela obec do byť v rozpočtovom provizóriu. Kontrolórka obce odporučila
urobiť tak aspoň bežné výdavky obce.
6. Starosta obce informoval poslancov OZ, že bude ešte jedno zasadnutie OZ do 10.11.2018.

K bodu 10.
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným a ukončil rokovanie.

Zapísala:

Zuzana Spišeková v.r.

..................................................

Overil:

Ing. Ján Sochor v.r.

..................................................

Starosta obce:

Ing. Dušan Španko v.r.

..................................................

PRÍLOHY
príloha č. 1 Pozvánka na OZ, zverejnená 1.10.2018
príloha č. 2 Prezenčná listina
príloha č. 3 Rozpočtové opatrenie č. 11
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