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1. Úvodné slovo starostky obce
Vážení občania, predkladám Vám Individuálnu výročnú správu obce Jamník za
rok 2021. Individuálna výročná správa obsahuje skutočný obraz o hospodárení s
majetkom a finančnými prostriedkami obce Jamník za predchádzajúci rok. Nájdete v nej
detailné informácie a údaje o príjmoch a výdavkoch obce, poskytnutých aj získaných
dotáciách a dosiahnutom hospodárskom výsledku.
V roku 2021 sme sa popri bežnej agende aj naďalej pasovali s pandémiou COVID19 (infekčné ochorenie vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2). Zmutované varianty
tohto ochorenia nám prispeli k masívnej druhej a tretej vlne pandémie, ktoré mali za
následok opätovné vyhlásenie núdzového stavu a s ním spojené komplikácie. Vzhľadom
na zabezpečenie ochranných prostriedkov, testovania a zvýšených administratívnych
prác sme museli prehodnotiť rozpočet a financovať neočakávané výdavky. Po dohode s
okolitými obcami sme v období januára až apríla robili každý víkend testovania na
COVID-19 a snažili sme sa, aby sa všetci občania komfortne vedeli otestovať čo
najbližšie k svojmu domovu. Robili sme podklady k očkovaniu, prehľady týkajúce sa
nakazených, v prípade požiadaviek aj nákupy do domácnosti, či vyzdvihnutie liekov.
Pravidelne sa dezinfikovali obecné budovy a priestranstvá, kde sa zdržiavajú ľudia.
Okrem riešenia protipandemických opatrení, ktoré nám zabrali dosť veľa času, kým sme
si nastavili čo najefektívnejší systém, sme sa venovali aj klasickej agende verejnej správy.
V rámci obecných povinností sme pokračovali v digitalizácii OcÚ, upravili sme webové
rozhranie, doplnili chýbajúce alebo zmenené formuláre a tlačivá, pre rýchlejšie
vybavenie žiadostí. Z dôvodu zefektívnenia práce na obecnom úrade sme zaobstarali
nové programy, zakúpili nový zosilňovač pre zlepšenie fungovania obecného rozhlasu,
doručili nám objednaný mobiliár – stoly určené na obecné akcie, ale tiež do priestorov na
prenájom pre rodinné akcie našich obyvateľov.
V oblasti sociálnych služieb sa hľadali ďalšie možnosti na dostavanie
a sprevádzkovanie domu sociálnych služieb. Vypracovali sa posudky odkázanosti pre
občanov, ktorí ich potrebovali pre rôzne inštitúcie a v trvalom pracovnom pomere obec
viedla jednu opatrovateľku, ktorá poskytovala celý rok opatrovateľské služby.
Obec sa musela vysporiadať s množstvom čiernych skládok v katastri.
Najčastejšie skládky sa vyvážali z Nemovej, Račkovej doliny, niekoľko skládok z časti
územia Jochov, ktoré musela obec podľa zákona zlikvidovať na svoje náklady, čo
odčerpalo nemalé finančné prostriedky, no aj vďaka dobrovoľníkom a dobrovoľným
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hasičom sa náklady na vývozy týchto skládok znížili na minimum. Po dohode
s vývozovou spoločnosťou OZO Ľupčianka, a.s. obec prešla na zber separovanej zložky
– plasty do domácností. Zvýšené finančné výdavky boli na strane údržby a prevádzky
ČOV z dôvodu dlhodobo zvýšených balastných vôd pretekajúcich cez čistiareň
a z dôvodu problematického odkalovania nádrží čistiarne a tiež neustáleho znečisťovania
čistiarne rôznym odpadom, ktorý do splaškovej kanalizácie nepatrí (vlhčené utierky,
handry, kosti, oleje atď.). Aj napriek neustálej edukácii občanov sa nám nepodarilo znížiť
množstvo balastov a veľkých častíc v odkalovacích nádržiach a tak sme museli
niekoľkokrát vymeniť zhorený motor a budeme musieť pristúpiť k radikálnejšej
rekonštrukcii v ďalšom roku, na ktorú vynaložíme veľké finančné prostriedky a teda
v ďalšom období sa bude musieť prehodnotiť aj poplatok za stočné.
Na získanie externých zdrojov obec v priebehu roka podala niekoľko projektov:
Rozšírenie obecného rozhlasu, Vybudovanie kamerového systému na predchádzanie
kriminality v obci, Nákup traktora s čelným nakladačom a prívesom potrebný pri údržbe
obce, Nákup lavičiek a informačných tabúľ do oddychovej zóny aleje, Rekonštrukcia
a obnovenie obecných studní, Nákup vybavenia OcÚ, Rekonštrukcia a intenzifikácia
ČOV, aby sa zvýšila kapacita spracovaných kalov, hlavne pre možnosť pripojenia novej
IBV „Jamnická vyhliadka“, ale tiež pre budúcu IBV, ktorú obec plánuje vybudovať podľa
ÚPN-O Jamník po majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov. Naďalej sa rokovalo
o možnostiach vybudovania optickej siete v obci a vybavovali sa podklady pre územné
konanie.
Uskutočnilo sa niekoľko rekonštrukcií obecných nehnuteľností. Vzhľadom na
dokončenú I. etapu zateplenia sociálnej budovy na futbalovom ihrisku z dotácie SFZ sa
vedenie obce rozhodlo, že bude pokračovať v zateplení zvyšných 2 stien budovy. Na jar,
po skončení mrazov, sa pristúpilo k postupnému vymieňaniu okien na kultúrnom dome,
pohostinstve a priestoroch prenajatých Urbárskym spoločenstvom Jamník a tak sme
zvýšili energetickú efektívnosť obecných budov a ušetrili tak nemalé prostriedky pri ich
vykurovaní. V prípade priestorov pohostinstva to slúžilo hlavne na zatraktívnenie
priestoru na prenájom pred vyhlásením obchodnej verejnej súťaže. Na obecnom úrade sa
vymenili odkvapy a vďaka dobrovoľníkom z obce sa vymenila zatekajúca strecha na
obecných skladoch. Vymenila sa strecha na autobusovej zastávke. Zrekonštruovala sa
ulica Klimovská. V spolupráci s Klastrom Liptov sa osadil ďalší cyklistický mobiliár a
do Račkovej doliny sa nainštalovala nabíjačka na e-bicykle.
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Pokračovalo sa v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod obecnými
nehnuteľnosťami

-

pre

potreby

rekonštrukcie

a rozšírenia

ČOV,

miestnymi

komunikáciami a futbalovým ihriskom, aby sa mohlo vybudovať detské ihrisko a mohli
sme tak centralizovať športové aktivity na jednom mieste, kde sa obyvatelia môžu
spoločne stretnúť. V spolupráci s dobrovoľníkmi, študentmi, členmi DHZ Jamník a OZ
sa začala I. etapa obnovy „Jamnickej aleje“, ktorá je súčasťou cyklotrasy z Podturne do
Račkovej doliny. Obnova spočívala vo vyčistení územia od čiernych skládok, vývratov,
vyhnitých drevín, od krovinatého porastu a od náletových drevín. Po zrovnaní terénu sa
spolu s dobrovoľníkmi z OZ Lipa a OZ Tatry vysadilo 23 ks drevín.
Počas celého roka sa robili drobné úpravy zelene. Vysadil sa kvetinový záhon
pred obecným úradom, skultivovala sa pôda a vysadil sa okrasný záhon pri autobusovej
zastávke, opílili sa niektoré stromy na obecných pozemkov, zabetónoval sa obrubník
okolo studne a vysadili sa tu kvety a taktiež sa urobil chodník z takzvaných „šlapákov“
k lavičke a informačnej tabuli na pahôrku, namaľovali sa a opravili lavičky v obci
a množstvo ďalších drobných prác. O údržbu zelene, hlavne kosenie sa v obci starali
pracovníci z UPSVaR, cintorín kosili členovia DHZ Jamník. Ušetriť finančné prostriedky
obci pomohli všetci obyvatelia, ktorí sa zapojili do jarného a jesenného upratovania, ale
aj tým, že sa počas roka starali o verejnú zeleň pred svojimi nehnuteľnosťami.
Prostredníctvom dotácií obec podporovala rozvoj športu, hasičskej činnosti
a iných aktivít organizácií pôsobiacich v našej obci. Za rok 2021 obec poskytla dotácie
v celkovej výške 10 000,- eur.
V priebehu roka sa splácali z bežných príjmov úvery ŠFRB a jeden komerčný
úver na technické vybavenie C 10 b.j.. Ročné splátky istiny s úrokom komerčného úveru
predstavovali výšku 1 290,95 eur a splátky úverov ŠFRB boli vo výške 31 998,54 eur.
Obec sa venovala aj kultúrno – spoločenskej oblasti s dodržaním všetkých
protipandemických opatrení na základe nariadení Úradu verejného zdravotníctva. V máji
obec organizovala spolu s DHZ Jamník slávnostné stavanie mája. Počas letného obdobia
sme oslávili 100. výročie futbalu v Jamníku, pri príležitosti ktorého sa vydala pamätná
publikácia o histórii a činnosti Obecného športového klubu v Jamníku. Zúčastnili sme sa
„Nedele rodákov“ v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline a pripomenuli sme si zatopené
obce pri výstavbe vodnej nádrže Liptovská Mara. Družstvo DHZ nás reprezentovalo na
súťaži o richtársku palicu. Uskutočnili sa oslavy k 77. výročiu SNP a uctili sme si
padlých vojakov položením vencov na ich hroby. Usporiadal sa hromadný výstup na
Jamnické plesá, po ktorom všetkých účastníkov čakalo pohostenie z grilu. Deti sme
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potešili príchodom Mikuláša, rozdávaním mikulášskych balíčkov a slávnostným
rozsvietením vianočného stromčeka.
Z dôvodu obmedzení sa počas roka neuskutočnili avizované „Verejné hovory
s občanmi“, no vedenie obce sa snažilo zlepšovať elektronickú komunikáciu, ale bolo
tiež k dispozícii k individuálnym osobným konzultáciám a rokovaniam v prípade záujmu
občanov. Pre lepšiu informovanosť občanov obec pokračovala vo vydávaní bezplatného,
obecného periodika s názvom „Jamníčan“. Som veľmi rada, že bol aj časový priestor na
predstavenie našej obce v médiách, prostredníctvom propagačných letákov vydávaných
Oblastnou organizáciou cestovného ruchu, v rôznych článkoch a periodikách, ale aj v
regionálnych rádiách. Rádio Regina našej obci poskytlo priestor na celú reláciu „Zvony
nad krajinou“. Pokračovalo sa tiež v digitalizácia kroník a obecných dokumentov.
Počas roku 2021 sa aj napriek nepriaznivej situácii stihlo urobiť veľa vecí. Aj
touto formou vyjadrujem poďakovanie všetkým, ktorí obetovali svoj voľný čas, alebo
finančne podporili obecné aktivity, spropagovali obec, alebo prispeli svojou prácou
a pomohli v roku 2021 zveľadiť našu obec, aktívne sa podieľajú na živote
v obci, komunikujú s obecným úradom a prispievajú aj svojimi podnetmi a svojou
činnosťou k tomu, aby sa obec rozvíjala a posúvala vpred v každej oblasti.
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Jamník
Sídlo:

Jamník č. 192

IČO:

00315 290

Štatutárny orgán obce: starostka
Telefón: 044/522 2069
Email: obec@jamnik.sk
Webová stránka: www.jamnik.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Ing. Alena Vlčková

Zástupca starostu obce: PhDr. Peter Vítek
Hlavný kontrolór obce: PhDr. Desana Stromková.
Obecné zastupiteľstvo: Ing. Milan Haluška, Pavol Pavkovček,
Peter Pavkovček, PhDr. Peter Vítek, Ing. Richard Uličný,
Komisia: finančná komisia
stavebná komisia
kultúry, sociálnych vecí a vzdelávania
mládeže a športu
na ochranu verejného záujmu

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a potreby jej obyvateľov.
Ciele obce: Poskytovanie kvalitných služieb, pokojnosť občanov a dobré nažívanie
v susedských vzťahoch.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce: Obec Jamník leží v strednej časti Liptovskej kotliny pod svahmi
Západných Tatier v doline potoka Jamníček. Susedné mestá a obce: Beňadiková, Liptovský
Ondrej, Vavrišovo, Liptovský Peter, Podtureň.
Celková rozloha obce je 4598 ha
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Nadmorská výška: 695 m. n. m.
5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov: 480
Vývoj počtu obyvateľov: ustálenosť.
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese Liptovský Mikuláš v roku 2021: 6,13%.
5.4. Symboly obce

Erb obce: v zlatom štíte čierny obrátený tetrov v červenej zbroji.
Vlajka obce: pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej 4/7, červenej 2/7,
čiernej 1/7, vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi to je dvoma zástrihmi
siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce Jamník: je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC JAMNÍK.
5.5 História obce
V 13. storočí vzniklo na Liptove mnoho dedín a mestečiek. V tomto období sa objavujú aj prvé
zmienky o dedine Jamník, ktorá leží v doline potoka Jamníček. Okolo vzniku názvu tejto dediny
sa vedú dohady. Meno môže byť odvodené od geografickej polohy v "jame", alebo od toho, že
tu ľudia chytali zver v jamách. Názov tiež možno súvisí so skutočnosťou, že prví obyvatelia boli
psiari a chovali psov jamníkov (jazvečíkov) určených na lov jazvecov, alebo s činnosťou
služobného obyvateľstva - jamníkov, ktorí hľadali a kopali rudy z povrchových jám.
5.6. Pamiatky
Najstaršími zachovanými budovami v obci sú dve neoklasicistické sýpky, jedna z roku 1841
a druhá postavená okolo roku 1847. Táto prešla v posledných rokoch dôkladnou obnovou a je
ozdobou dolnej časti obce.
Z pôvodnej neoklasicistickej domovej zástavby sa v obci zachovalo viacero tzv.
trojpriestorových domov s pôvodnou fasádou. Najstarším takýmto zachovaným domom je
murovaný dom potomkov významného učiteľa Ondreja Hálku, ktorý v roku 1888 postavil
učiteľov syn Ján Hálka, o čom svedčí chronostikon aj na priečelí domu. Dom bol dôkladne
opravený so zachovaním pôvodných prvkov v 90-tych rokoch 20. storočia.
Evanjelický a. v. kostol a škola
Stavbu kostola v neoromantickom štýle, prestavbu budovy školy a stavbu kvalitne riešeného
učiteľského bytu projektoval murársky majster Matej Murtin z Liptovského Petra. Kostol bol
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postavený v roku 1906. V roku 1913 bol do kostola kúpený oltárny obraz od akademického
maliara Milana Mitrovského, zobrazujúci pokrstenie Ježiša v Jordáne. V roku 1916 boli pre
vojnové účely zrekvirované z jamníckeho kostola dva zvony. V roku 1932 bola prestavaná a
zväčšená budova evanjelickej ľudovej školy, pretože škola už kapacitne nevyhovovala a bola
rozšírená na dvojtriednu školu. Plány už v roku 1930 vypracoval Michal Ľubelan, stavebný
revident v Liptovskom Hrádku, stavebné práce vykonal Ján Krajčuška, oprávnený murársky
majster z Jamníka.
5.7.Významné osobnosti obce
Ján Hušták (*1912 - †1970)
Učiteľ, matematik a amatérsky fotograf. Narodil sa v Jamníku. Po absolvovaní gymnázia a
pedagogického vzdelania nastúpil ako učiteľ evanjelickej školy vo Východnej. Vyučoval
matematiku a náboženstvo. Bol správcom Evanjelickej ľudovej školy vo Východnej a po
oslobodení bol vymenovaný za riaditeľa miestnej Štátnej ľudovej školy. Neskôr sa stal
riaditeľom meštianskej školy vo Východnej a ostal ním aj po zmene na strednú školu. Vyučoval
na Strednej lesníckej škole a Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Liptovskom
Hrádku. Neskôr začal študovať na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v
Bratislave a učil vo Vajnoroch, neskôr v Malackách. Potom učil na základných školách v Žiline,
v Ružomberku a na Priemyselnej škole textilnej. Postupne si rozširoval aprobácie. Vyučoval
matematiku, fyziku, chémiu, deskriptívnu geometriu a kreslenie. Po doplnení vzdelania odišiel
učiť na Gymnázium na Vazovovej ulici v Bratislave. Zároveň bol externým spolupracovníkom
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, kde oceňovali jeho vynikajúce matematické
schopnosti a znalosti. Ku koncu života študoval diaľkovo na Prírodovedeckej fakulte UK v
Bratislave. V rámci diplomovej práce riešil problém zlučovania zlata. Tento jeho objav okamžite
prevzala armáda. Vysokú školu však nedokončil.
Andrej Slavomír Klimo (*1844 - †1928)
Učiteľ pochádzajúci z intelektuálskej rodiny z Liptovského Jána, ktorý sa výrazne zapísal do
dejín obce ako organizátor prvých divadelných predstavení.
Dr. Vladimír Klimo (*1880 - †1958)
Starší syn učiteľa Andreja Klimu. Bojoval v ruských légiách. Po vojne bol advokátom a členom
mestskej rady v Ružomberku. Bol aj cirkevným inšpektorom v Párnici, právnym zástupcom
Ľudovej banky v Ružomberku, Remeselníckeho spolku v Ružomberku, nemeckého kniežaťa
Hohenloheho, bulharského kráľa Borisa III. Koburského (1918-1943) na Muráni a niekoľkých
českých tovární.
Dr. Bohuslav Klimo - Hájomil (*1882 - †1952)
Mladší syn Andreja Klimu. Pracoval ako advokát v Liptovskom Hrádku, neskôr bol slúžnym,
verejným notárom a počas vojny člen Štátnej rady Slovenskej republiky. Do dejín slovenskej
literatúry sa zapísal ako básnik, autor dvoch básnických zbierok.
Prof. Ing. Jaroslav Kováč, DrSc. (*1927 - †2008)
Významný slovenský chemik. Rodák z Jamníka. Absolvent odboru chemicko-technologického
inžinierstva Slovenskej Vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave. V rokoch 1960-1963
vykonával funkciu prodekana a v rokoch 1970-1973 funkciu dekana Chemicko-technologickej
fakulty SVŠT. V roku 1970 bol menovaný mimoriadnym profesorom. Od roku 1970 viedol takmer
dvadsať rokov Katedru organickej chémie na CHTF SVŠT. V roku 1991 ukončil svoje pôsobenie na
fakulte a odišiel do dôchodku. Bol uznávaným odborníkom v oblasti heterocyklickej organickej
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chémie. Bol autorom a spoluautorom viacerých vysokoškolských učebných textov a odborných kníh.
Mal rozsiahlu spoluprácu s pracoviskami v uvedenej oblasti nielen v Československu ale aj po celom
svete. Okrem toho bol spoluautorom viacerých patentov z oblasti chémie furánu, z ktorých mnohé
boli zavedené aj do praxe. Jeho dlhodobé odborné zameranie a výsledky práce a aktívna činnosť boli
ohodnotené desiatkami významných ocenení.

Ján Lamoš (*1863 - †1927)
Učiteľ pochádzajúci z Turčianskeho Jasena. V Jamníku založil spevácky súbor, bol iniciátorom
založenia potravného družstva, prvým propagátorom ovocinárstva v obci a iniciátorom
obnovenia činnosti Čitateľského spolku. Zorganizoval a režíroval 12 divadelných hier v rokoch
1918-1927.
Oto Mikeska (*1916 - †1999)
Učiteľ, pochádzal z Ružomberka. Vyštudoval na učiteľskom ústave v Turčianskych Tepliciach.
Neskôr získal aprobáciu na učenie hluchonemých a získal logopedickú prax. Bol učiteľom a
riaditeľom Ústavu pre hluchonemých v Kremnici. Počas vojny sa aktívne zúčastnil Slovenského
národného povstania. Po vojne v roku 1946 bol referentom na odbore postihnutej mládeže
Povereníctva sociálnej starostlivosti v Bratislave. Od roku 1969 začal budovať v Jamníku školu
pre žiakov s poruchami reči. V roku 1977 odišiel do dôchodku a žil až do smrti v Liptovskom
Hrádku. Bol veľmi známym slovenským logopédom. Mládež vyučoval aj súkromne. Je autorom
knihy Práca učiteľa s deťmi so zreteľom na deficitné javy. V roku 1984 vydal dielo Metodika
komplexnej logopedickej starostlivosti o chybne hovoriace deti predškolského a školského veku.
Za svoju aktívnu činnosť bol vyznamenaný čestnými odznakmi vzorného učiteľa a zaslúžilého
učiteľa.
Ján Porubjak (*1880 - †1950)
Evanjelický farár sa narodil sa v Jamníku. Teológiu vyštudoval v Bratislave. Po skončení štúdia
v roku 1900 pôsobil ako kaplán v rumunskom Nadlaku. V roku 1906 sa stal evanjelickým
farárom vo Východnej. Staral sa o rozvoj obce aj cirkevného zboru. V období jeho pôsobenia
bolo vo Východnej založené potravné družstvo, ktorého sa stal predsedom. V roku 1924 Ján
Porubjak odišiel do Vsetína na Morave, kde bol farárom až do roku 1945, keď sa presťahoval do
Liptovského Hrádku.
Vladimír Rolko (*1899 - †1971)
Rodák z Martina. Evanjelický farár v Liptovskom Petre v rokoch 1926-1945. Významný básnik,
publicista, autor úvodníkov, fejtónov, reportážnych čŕt z ciest po Európe. Na sklonku života žil
a zomrel v Jamníku.
Prof. Ing. Jozef Miroslav Porubiak, CSc. (*1922 - †2006)
Významný odborník v oblasti lesníctva. Narodil sa v Jamníku. Vyštudoval na Lesníckej fakulte
Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach. Najprv začal pracovať na
Ústrednom riaditeľstve štátnych lesov a neskôr prešiel do funkcie riaditeľa školských majetkov
Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva. Svoju následnú profesionálnu kariéru
budoval hlavne na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene a takmer 15 rokov bol dekanom
Lesníckej fakulty na tejto vysokej škole. V odbornej a vedeckej práci sa profesor Porubiak venoval
hlavne problematike teórie riadenia a problematike efektívnosti lesných podnikov. Bol dlhoročným
funkcionárom v Československej vedecko-technickej spoločnosti aj predsedom jej krajskej rady v
Banskej Bystrici.
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Doc. PhDr. Etela Šimovičová, CSc. (*1921 - †2013)
Bola poslednou významnou príslušníčkou prvej generácie slovenských klasických filológov.
Narodila sa v Jamníku. Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Na Univerzitu Komenského sa vrátila 1. septembra 1954 najprv ako externá lektorka katedry
jazykov, aby od 1. júla 1956 prešla na katedru klasickej a románskej filológie. Vo vedeckej práci
sústredila svoj záujem na reálie súkromného a verejného života, osobitne na otázky
hospodárskeho života starovekého Ríma. V r. 1989 bola vedúcou sekcie klasických jazykov pri
reorganizovanej Katedre románskej, klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského. Bola členkou Slovenskej jednoty klasických filológov pri SAV od jej
vzniku a dve volebné obdobia po sebe dokonca stála na jej čele ako predsedníčka. Ako špecialistku
na antickú civilizáciu ju širšia verejnosť poznala z reprezentatívnej knihy Klasické Atény, ktorej
slovenskú verziu z roku 1972 obohatila o rozsiahle poznámky a vysvetlivky. Známa sa stala aj
prekladmi z gréčtiny a z latinčiny, niektoré vyšli v reedíciách.
Ján Trepáč (*1899 - †1995)
Rodák z Jamníka. Od roku 1931 mal v prenájme a v roku 1937 kúpil spolu s Michalom Šteckom
z Pribyliny kníhtlačiareň od Eleny Páričkovej, rodenej Burjanovej, vdovy po Jánovi Páričkovi v
Ružomberku. Ich firma už nedosiahla význam Páričkovej predvojnovej tlačiarne a
vydavateľstva. Tlačiareň vydávala hlavne časopisy: Evanjelický východ, Podtatranská Slovač,
Pre naše deti, Republikán, Slovenské hlasy, Svojeť a iné.
Ján Trnkócy (Trnka) (*1742 - †1813)
Pochádzal zo slobodníckej rodiny z Jamníka. Významný evanjelický učiteľ v Hybiach, v
Strážach, Chmeľove a opäť v Hybiach, kde sa stal neskôr aj richtárom. Jeho dcéra Mária Zuzana
sa vydala za Samuela Kleina a stala sa matkou významných národovcov Jána Kleina, učiteľa v
Liptovskom Petre a Ľudovíta Kleina, hybského notára a národného buditeľa. Známym sa stal aj
syn Ľudovíta Kleina, Emil Belo Klein Tesnoskalský, národovec a spisovateľ.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola J. D. Matejovie a ZŠ Hradná v Liptovskom Hrádku
- Materská škola pri ZŠ Hradná, MŠ Belanka v Liptovskom Hrádku a MŠ v Lipt. Petre.
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
- Základná umelecká škola v Liptovskom Hrádku.
- Centrum voľného času Lienka v Liptovskom Hrádku.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť v obci nie je, poskytuje ju najbližšie zdravotné stredisko v Liptovskom
Hrádku.
6.3. Sociálne zabezpečenie
V obci zatiaľ nie je zriadené zariadenie sociálnych služieb. Obec aktívne poskytuje
opatrovateľskú službu pre jedného občana.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad v spolupráci s kultúrnou
komisiou a organizáciami pôsobiacimi v obci najmä Klub žien, DHZ Jamník, Urbárske
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spoločenstvo Jamník.
V priebehu roka sa pre občanov a deti organizuje Fašiangový sprievod a domáca zakáľačka,
MDD, Športový deň, vatra pri príležitosti SNP, Mikuláš pre deti, pre seniorov v obci spoločné
posedenie s kultúrnym programom.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
- Potraviny COOP Jednota
- Potraviny - Konzum Ivan Trnka
- Hostinec u Lavóra
Najvýznamnejší priemysel v obci:
- Gajos s. r. o. Liptovský Mikuláš, dielňa Jamník
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
- Agria Liptovský Ondrej a. s., hospodársky dvor Jamník
- SHR Dušan Španko,

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2021. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo schváleným rozpočtom na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020 uznesením č.13/5/2020
zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená OZ dňa 29.1.2021 uznesením č. 8/1/2021
- druhá zmena rozpočtovým opatrením starostky dňa 31.1.2021, daná na vedomie OZ dňa
23.4.2021 uznesením č. 5/2/2021
- tretia zmena rozpočtovým opatrením starostky dňa 28.2.2021, daná na vedomie OZ dňa
23.4.2021 uznesením č. 5/2/2021
- štvrtá zmena rozpočtovým opatrením starostky dňa 30.3.2021, daná na vedomie OZ dňa
23.4.2021 uznesením č. 5/2/2021
- piata zmena rozpočtovým opatrením starostky dňa 31.3.2021, daná na vedomie OZ dňa
23.4.2021 uznesením č. 5/2/2021
- šiesta zmena rozpočtovým opatrením starostky dňa 31.3.2021, daná na vedomie OZ dňa
23.4.2021 uznesením č. 5/2/2021
- siedma zmena rozpočtovým opatrením starostky dňa 23.4.2021, daná na vedomie OZ dňa
23.4.2021 uznesením č. 5/2/2021
- ôsma zmena rozpočtovým opatrením starostky dňa 10.6.2021, daná na vedomie OZ dňa
18.6.2021 uznesením č. 5/3/2021
- deviata zmena schválená OZ dňa 18.6.2021, uznesením č. 6/3/2021
- desiata zmena rozpočtovým opatrením starostky dňa 29.7.2021, daná na vedomie OZ dňa
30.8.2021 uznesením č. 5/4/2021
- jedenásta zmena rozpočtovým opatrením starostky dňa 23.8.2021, daná na vedomie OZ
dňa 30.8.2021 uznesením č. 5/4/2021
- dvanásta zmena rozpočtovým opatrením starostky dňa 24.8.2021, daná na vedomie OZ
dňa 30.8.2021 uznesením č. 5/4/2021
- trinásta zmena schválená OZ dňa 30.8.2021, uznesením č. 6/4/2021
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-

štrnásta zmena rozpočtovým opatrením starostky dňa 25.11.2021, daná na vedomie OZ
dňa 30.11.2021 uznesením č. 5/5/2021
pätnásta zmena rozpočtovým opatrením starostky dňa 26.11.2021, daná na vedomie OZ
dňa 30.11.2021 uznesením č. 5/5/2021
šestnásta zmena schválená OZ dňa 30.11.2021, uznesením č. 6/5/2021
sedemnásta zmena schválená OZ dňa 30.11.2021, uznesením č. 6/5/2021
osemnásta zmena rozpočtovým opatrením starostky dňa 16.12.2021, daná na vedomie
OZ dňa 28.2.2022 uznesením č. 5/1/2022
devätnásta zmena rozpočtovým opatrením starostky dňa 17.12.2021, daná na vedomie
OZ dňa 28.2.2022 uznesením č. 5/1/2022
dvadsiata zmena rozpočtovým opatrením starostky dňa 20.12.2021, daná na vedomie OZ
dňa 28.2.2022 uznesením č. 5/1/2022
dvadsiata prvá zmena rozpočtovým opatrením starostky dňa 21.12.2021, daná na
vedomie OZ dňa 28.2.2022 uznesením č. 5/1/2022
dvadsiata druhá zmena rozpočtovým opatrením starostky dňa 22.12.2021, daná na
vedomie OZ dňa 28.2.2022 uznesením č. 5/1/2022
dvadsiata tretia zmena rozpočtovým opatrením starostky dňa 23.12.2021, daná na
vedomie OZ dňa 28.2.2022 uznesením č. 5/1/2022
dvadsiata štvrtá zmena rozpočtovým opatrením starostky dňa 28.12.2021, daná na
vedomie OZ dňa 28.2.2022 uznesením č. 5/1/2022

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie

881 929

Skutočné
plnenie príjmov,
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021
404 890,25

% plnenia
príjmov,
% čerpania
výdavkov
45,91

296 768
275 618
264 000
836 386

335 150
275 618
271 161
862 273

322 756,00
0,00
82 134,25
349 090,81

96,30
0,00
30,29
40,48

263 468
534 918
38 000
0

283 355
540 918
38 000
19 656

235 789,38
80 011,94
33 289,49
55 799,44

83,21
14,79
87,60
0

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

836 386
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55 799,44

349 090,81

404 890,25

48 844,76

82 134,25

33 289,49

0,00

100 000,00

-80 011,94

200 000,00

80 011,94

300 000,00

86 966,62

400 000,00

235 789,38

500 000,00

322 756,00

Hospodárenie podľa rozpočtov za rok 2021

0,00
Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

HV rozpočtu 2021

-100 000,00
-200 000,00
Príjmy

Výdavky

Výsledok rozpočtu obce

7.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021
Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava prebytku- vylúčenie
Upravený prebytku bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

322 756,00
235 789,38
86 966,62
0,00
80 011,94
-80 011,94
6 954,68

-8 932,63
-1 977,95
82 134,25
33 289,49
48 844,76

404 890,25
349 090,81
55 799,44
-8 932,63
46 866,81

Prebytok rozpočtu za rok 2021 v sume 46 866,81 EUR bude prevedený do rezervného fondu obce.

Prehľad výsledkov hospodárenia obce za jednotlivé rozpočtové obdobia 2015-2021
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198 559,82

44 981,86

80 011,94
82 134,25
33 289,49

55 799,44

10 000,00
58 644,17
46 286,61
32 726,15

297 157,85

33 585,80

172 759,10
98 855,55
34 118,71
39 469,69
39 724,81
278 625,39

184 053,80
165 512,98
142 478,61
40 150,40

287 482,87

151 672,76

86 959,30

665,60
14 717,68
8 798,00
32 845,60

50 000,00

137 942,01
88 647,00
102 412,00
0,00
32 036,54
280 130,14

100 000,00

252 286,13

150 000,00

63 617,83

126 841,14
26 157,63
24 019,84
0,00
40 098,74

200 000,00

68 542,58

228 419,92

250 000,00

322 756,00

188 880,47
90 357,70

300 000,00

0,00

350 000,00

235 789,38

Vývoj rozpočtu a hospodársky výsledok
za roky 2015 - 2021

0,00
Skutočnosť
Skutočnosť
roku 2015
roku 2016
bežné príjmy
kapitálové výdavky
Výsledok hospodárenia P-V

Skutočnosť
Skutočnosť
roku 2017
roku 2018
bežné výdavky
FO príjmové

Skutočnosť
roku 2019

Skutočnosť
Skutočnosť
roku 2020
roku 2021
kapitálové príjmy
FO výdavkové

Vývoj objemu rozpočtu za posledných 8 rokov v €

500 000

270 205
319 601

400 000

383 153
470 112
272 391
143 815 340 933
199 236
289 594
254 578

246 603
349 091
435 483
289 930 404 890
334 912

300 000
200 000
100 000

Príjmy

0

2014

2015

2016

2017

2018

Príjmy

2019

2020

2021

Výdavky

7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2021
404 890,25
322 756,00
0,00
82 134,25
Skutočnosť
k 31.12.2021
349 090,81
235 789,38
80 011,94
33 289,49

Rozpočet
na rok 2022
513 558

Rozpočet
na rok 2023
322 605

Rozpočet
na rok 2024
306 375

304 458
30 000
179 100

302 208
0
20 397

302 208
0
4 167

Rozpočet
na rok 2022
513 558

Rozpočet
na rok 2022
322 605

Rozpočet
na rok 2023
306 375

272 458
207 600
33 500

264 105
25 000
33 500

262 875
10 000
33 500
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Rozpočet 2021 a výhľadové roky
513558 513558

600000

404890,25
349090,81

500000

322605 322605

400000

306375 306375

300000
200000
100000
0
Skutočnosť k
31.12.2021

rozpočet na rok
2022
Príjmy celkom

rozpočet na rok
2023

rozpočet na rok
2024

Výdavky celkom

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 833 604,16

Skutočnosť
k 31.12.2021
2 763 665,52

2 333 773,13

2 288 949,65

2 496,50

1 845,26

2 239 146,63

2 194 974,39

92 130,00

92 130,00

497 793,61

472 892,34

16 666,12

15 883,07

481 127,49

457 009,27

2 037,42

1 823,53

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

16

AKTÍVA 2021
Dlhodobé
pohľadávky; 0,00

Krátkodobé
pohľadávky ;
15 883,07

Finančné účty ;
457 009,27

Dlhodobý
nehmotný majetok;
1 845,26
Časové rozlíšenie ;
1 823,53

Dlhodobý finančný
majetok; 92 130,00

Dlhodobý hmotný
majetok;
2 194 974,39

8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 833 604,16

Skutočnosť
k 31.12.2021
2 763 665,52

1 138 677,68

1 148 882,97

1 138 677,68

1 148 882,97

547 422,57

518 979,83

720,00

720,00

3 770,40

0,00

Dlhodobé záväzky

475 785,51

444 071,67

Krátkodobé záväzky

48 410,80

56 743,25

Bankové úvery a výpomoci

18 735,86

17 444,91

1 147 503,91

1 095 802,72

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Časové rozlíšenie
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PASÍVA 2021
Časové rozlíšenie;
1 095 802,72

Bankové úvery
a výpomoci; 17 444,91

Výsledok
hospodárenia;
1 148 882,97

Rezervy ; 720,00

Krátkodobé
záväzky; 56 743,25
Dlhodobé záväzky;
444 071,67

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2020
11 009,84

Zostatok
k 31.12 2021
15 883,07

Pohľadávky po lehote splatnosti

3 740,62

6 464,32

8.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2020
547 422,57

Zostatok
k 31.12 2021
518 259,83

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Stav úverov k 31.12.2021
Obec má nesplatený úver na dofinancovanie bytového domu C 10b.j. so splatnosťou do roku
2029. Splátky úverov ŠFRB za rok 2021 predstavovali sumu 31 998,54 eur. Úverová zadlženosť
obce k 31.12.2021 je 3,35%.
Veriteľ

Účel

Prima banka
Slovensko a.s.

BD C 10 b.j.
dofinancovanie

Výška
poskytnu
-tého
úveru

22 043

Ročná
splátka
istiny
za rok
2021
1 290,95

Ročná
splátka
úrokov
za rok
2021
116,37

Zostatok
úveru
(istiny)
k 31.12.2021

Rok
splatnosti

10 809,91

2029
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Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok
2021

Ročná
splátka
úrokov
za rok
2021

Zostatok
úveru
(istiny)
k 31.12.2021

Rok
splatnosti

ŠFRB

12 b.j.
súpis.č.61

100 877,68 eur
(4 873 000 Sk)

5 824,95

3 895,41

84 139,47

2031

ŠFRB

10 b.j.
súpis.č.75

111 691,67 eur
(5 340 000 Sk)

6 189,83

3 843,25

93 818,64

2033

ŠFRB

C 10 b.j.
súpis.č.82

171 148,10 eur
(9 005 000 Sk)

10 084,60

1 785,20

141 252,45

2035

ŠFRB

DSS súpis.č.110

40 351,89 eur

4 533,41

297,50

26 887,12

2027

ŠFRB

7.b.j.
súpis.č.204

113 727,54 eur

5 365,75

1 021,01

97 788,73

2038

Konečný stav úverov obce k 31.12.2021
97788,73

ŠFRB 7.b.j. súpis.č.204

ŠFRB spolu:
443 886.41 eur

26887,12

ŠFRB DSS súpis.č.110

141252,45

ŠFRB C 10 b.j. súpis.č.82
93818,64

ŠFRB 10 b.j. súpis.č.75

84139,47

ŠFRB 12 b.j. súpis.č.61

Komerčné spolu:
10 809.91 eur

10809,91

Dofinancovanie C 10 b.j.
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

9. Hospodársky výsledok za rok 2021 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy

Skutočnosť
k 31.12.2020
322 433,22
44 736,58

Skutočnosť
k 31.12.2021
362 104,26
57 565,02
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51 – Služby

39 338,13

58 390,36

52 – Osobné náklady

83 506,88

92 828,72

765,00

164,10

4 374,99

6 696,31

123 867,87

123 410,06

15 660,26

12 949,69

10 165,40

10 100,00

18,11

0,00

355 103,60

382 859,96

14 117,01

16 651,32

0

0

0

0

202 866,15

219 660,30

58 881,88

61 384,74

0

0

95,49

0

67 – Mimoriadne výnosy

0

0

68 – Výnosy z transferov

0

0

79 143,07

85 163,60

32 670,38

20 755,70

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok po
zdanení
(+ kladný HV, - záporný HV)

Hospodársky výsledok kladný v sume 20 755,70 EUR bol zúčtovaný na účet 428 021
nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2021.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery:
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Poskytovateľ
Ministerstvo dopravy
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad L. Mikuláš, odbor CO
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
DPO SR
Okresný úrad L. Mikuláš
Transfer Envirofond
Okresný úrad Žilina
Príjem od FO

Účelové určenie grantov a
transferov
Na úsek stavebný a CD
Na úsek ŽP
Na úsek CO
Na REGOB
Na register adries
Na činnosť DHZ
Na sčítanie domov a bytov
Na životné prostredie
Na údržbu vojnových hrobov
Dar na regionálny rozvoj Liptova

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
615,94
45,08
85,92
151,80
24,40
3 000,00
2 757,76
1 044,24
107,40
15 000,00

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1/2013 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

OŠK Jamník

na bežnú prevádzku

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR
8 000,00

OZ DHZ Jamník

na bežnú prevádzku

2 000,00

DOTÁCIE OBCE ZA ROK 2021
CVČ; 0; 0%

OZ DHZ Jamník; 2000,00;
20%

OZ Zväz žien Jamník;
0,00; 0%

OŠK Jamník;
8000,00; 80%

K 31.12.2021 boli všetky poskytnuté dotácie zúčtované v súlade so VZN č. 1/2013 o dotáciách
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2021
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:
- Rekonštrukcia budovy OŠK – zateplenie,
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- Rekonštrukcia a stavebné úpravy miestnych komunikácií,
- Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
- Rekonštrukcia miestneho rozhlasu – nové reproduktory
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod obecnými nehnuteľnosťami.
- Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu.
- Bezpečnostný kamerový systém.
- Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice-elektroinštalácia a vykurovanie.
- Rekonštrukcia nájomných bytových domov.
- Rekonštrukcia a vybavenie Sociálnej budovy - posilňovne.
- Rozšírenie miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia.
- Vybudovanie odvodňovacieho kanála.

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor.

V Jamníku, dňa 26.5.2022
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