Zápisnica
zo zasadnutia 3/2018 Obecného zastupiteľstva Obce Jamník
konaného dňa 27. 6. 2018

Prítomní:

Ďalší prítomní:
Verejnosť:
Začiatok:

18:00

Ing. Dušan Španko, starosta obce
Pavel Ďuriš, poslanec OZ
Ing. Ján Sochor, poslanec OZ
Július Dzuriak, poslanec OZ
Petra Šingliarová, poslankyňa OZ
Ing. Iveta Fronková, poslankyňa OZ
Zuzana Spišeková, zamestnanec obce
PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka obce
Zlatica Dzuriaková, zamestnanec obce
-------Ukončenie: 19:50

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. 1/3/2018 schválilo upravený 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. Iveta Fronková
Zapisovateľ zápisnice:
Zuzana Spišeková
OZ obce Jamník uznesením č. 2/3/2018 zobralo na vedomie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
K bodu 3.
Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie.
Návrhová komisia: Pavel Ďuriš, Ing. Ján Sochor, Petra Šingliarová
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník uznesením č. 3/3/2018 schválilo členov návrhovej komisie.
Hlasovanie:
za:
5 /Fronková, Dzuriak, Ďuriš, Sochor, Šingliarová/
K bodu 4.
Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov z predchádzajúceho rokovania
Predložil starosta obce. Všetky uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ boli splnené.
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OZ obce Jamník uznesením č. 4/3/2018 zobralo na vedomie informáciu o plnení uznesení
zo zasadnutia 2/2018 OZ obce Jamník konaného 10. mája 2018 a skonštatovalo, že uznesenia boli
splnené.

K bodu 5.
Správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2017
Starosta obce predložil poslancom OZ správu nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke. Audit
vykonala firma MAKROAUDIT s.r.o. Bratislava, audítor Ing. Marcel Petrík. V správe sa konštatuje,
že ročná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie a hospodárenia obce
Jamník k 31.12.2017 a že obec Jamník konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách.
OZ obce Jamník uznesením č.5/3/2018 zobralo na vedomie Správu nezávislého audítora k ročnej
účtovnej závierke za rok 2017.

K bodu 6.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2017
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom odborné stanovisko k Návrhu záverečného účtu obce,
záverom ktorej konštatuje, že návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými
predpismi.
OZ obce Jamník uznesením č. 6/3/2018 zobralo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k Návrhu záverečného účtu obce Jamník za rok 2017.
K bodu 7.
Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017
Starosta obce predložil poslancom OZ Záverečný účet obce za rok 2017 a oboznámil ich s jeho
znením.
OZ obce Jamník uznesením č. 7/3/2018 schválilo bez výhrad Záverečný účet obce Jamník za rok
2017 a prevod prebytku hospodárenia do rezervného fondu.
Hlasovanie:
za:
5 /Fronková, Dzuriak, Ďuriš, Sochor, Šingliarová/

K bodu 8.
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jamník na II. polrok 2018
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.
Informovala o potrebe kontroly financovania preneseného výkonu štátnej správy – výrub drevín,
znečisťovanie ovzdušia, dopravu, komunikácie a iné. Obce nemajú tento výkon zaplatený
v dostatočnej výške a teda doplácajú štátu z vlastných peňazí. Starosta a poslanci môžu kontrolórku
poveriť vykonať aj inú kontrolu podľa potreby.
OZ obce Jamník uznesením č. 8/3/2018 schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Jamník na II. polrok 2018 a poverilo ju vykonaním kontrol na II. polrok 2018.
Hlasovanie:
za:
5 /Fronková, Dzuriak, Ďuriš, Sochor, Šingliarová/
K bodu 9.
Schválenie opravy balkónov na bytových domoch 61 a 75, oprava izolácie základov BD61
Na základe obhliadky stavebnej komisie a pripomienok od nájomníkov v bytových domoch 61 a 75
je nevyhnutné na týchto BD opraviť balkóny a na BD 61 opraviť izoláciu základov. V BD82 sú
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balkóny opravené 1,5 roka a zatiaľ neboli reklamácie od nájomníkov. Nájomníkov BD82 obec
požiada o spätnú väzbu na vykonanú opravu. Starosta obce urobí predbežný cenový prieskum
na opravy.
OZ obce Jamník uznesením č. 9/3/2018 schválilo zámer financovania opravy balkónov na BD č. 61
a č. 75 a opravy izolácie základov v BD č. 61 z rezervného fondu.
Hlasovanie:
za:
5 /Fronková, Dzuriak, Ďuriš, Sochor, Šingliarová/

K bodu 10.
Schválenie výstavby garáže pre hasičské vozidlo pri Obecnom úrade
Starosta obce informoval poslancov, že vybavuje stavebné povolenie na prístavbu garáže, na ktorú je
podaná žiadosť o dotáciu na MV SR. Na OU sa boli informovať tiež majiteľov susedných pozemkov
p. Laučíka a p. Martinka o plánovanej prístavbe, mali obavy aby im stavba netienila na ich rodinné
domy. Ing. Fronková podala informáciu, že pán Dzuriak a p. Halušková, majú výhrady že im ubudne
zo zelene v okolí ich rodinných domov a garáž pri OU bude neestetická. Starosta vysvetlil poslancom,
kde presne sa plánuje vybudovať garáž a odporučil poslancom, aby obyvatelia uviedli pripomienky
k výstavbe na stavebnom konaní na Spoločnom obecnom úrade. V prípade výstavby garáže, ostane
aj priestor na umiestnenie plánovaného pamätníka.
OZ obce Jamník uznesením č. 10/3/2018 zobralo na vedomie informácie o príprave pre výstavbu a
o stave žiadosti o dotáciu pre prístavbu garáže.

K bodu 11.
Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
Starosta obce informoval poslancov o zákonnej povinnosti určiť počet poslancov na nasledujúce
volebné obdobie. Počte poslancov sa v zmysle zákona určuje podľa počtu obyvateľov. Pre obce
do 500 obyvateľov sú to 3-5 poslanci.
OZ obce Jamník uznesením č. 11/3/2018 určilo na nasledujúce volebné obdobie 5 poslancov
v obecnom zastupiteľstve.
Hlasovanie:
za:
5 /Fronková, Dzuriak, Ďuriš, Sochor, Šingliarová/

K bodu 12.
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
Starosta obce informoval poslancov o zákonnej povinnosti určiť výkon funkcie starostu
na nasledujúce volebné obdobie. To zn. výšku úväzku starostu a to min 0,3 rozsahu.
OZ obce Jamník uznesením č. 12/3/2018 určilo nasledujúce volebné obdobie rozsah výkonu funkcie
starostu obce Jamník a to v rozsahu 1, t.z. v celom rozsahu.
Hlasovanie:
za:
5 /Fronková, Dzuriak, Ďuriš, Sochor, Šingliarová/
K bodu 13.
Určenie volebných obvodov v Obci Jamník pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva
na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
Starosta obce informoval poslancov o zákonnej povinnosti určiť počet volebných obvodom
pre komunálne voľby. Do počtu 12 volených poslancov sa určuje 1 volebný obvod.
OZ obce Jamník uznesením č. 13/3/2018 určilo 1 volebný obvod pre nasledujúce komunálne voľby.
Hlasovanie:
za:
5 /Fronková, Dzuriak, Ďuriš, Sochor, Šingliarová/
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K bodu 14.
Rôzne
1. Starosta obce informoval o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových
priestorov – sklad drobnej prevádzky. Do súťaže sa prihlásila jedna firma - B&M BAU spol. s r. o.,
Jamník 130, 033 01 Jamník, ktorá splnila podmienky a je víťazom súťaže a obec s ňou uzatvorí
nájomnú zmluvu podľa podmienok schválených na predchádzajúcom zasadnutí OZ.
OZ obce Jamník uznesením č. 14/3/2018 zobralo na vedomie výsledok obchodnej verejnej súťaže.
2. Starosta obce predložil poslancom na schválenie zmluvu o združení finančných prostriedkov
s obcou Jakubovany na dofinancovanie prevádzky materskej školy. Z Jamníka navštevujú dve deti
škôlku v Jakubovanoch.
OZ obce Jamník uznesením č. 15/3/2018 schválilo zmluvu o združení finančných prostriedkov
s obcou Jakubovany na dofinancovanie prevádzky materskej školy.
Hlasovanie:
za: 5 /Dzuriak, Ďuriš, Fronková, Sochor, Šingliarová/
3. Starosta obce informoval poslancov o ukončení rekonštrukcie strechy a komínov na polyfunkčnej
budove. Poslanec p. Ďuriš sa opýtal, kedy sa budú meniť okná, ktoré je potrebné vymeniť.
Na predchádzajúcich zastupiteľstvách sa dohodlo, že je to potrebné. Starosta obce odpovedal, že je
podaný projekt na kultúrny dom a tak sa čaká, či bude úspešný a potom by sa naraz vymenili okná aj
na polyfunkčnom dome.
4. Starosta obce informoval poslancov o rekonštrukcii cesty III. triedy od bytoviek po odbočku
na Agriu, ktorá bude po 15.7.2018. Pôjde o zosilnenie povrchu vozovky 5 cm vrstvou asfaltu. Práce
na úprave povrchu vozovky uhradí VÚC Žilina.
5. Starosta obce informoval poslancov o žiadosti obce Jakubovany o povolenie športovomotoristickej akcie „MRC Liptov“ 7.-.8. septembra 2018. Poslanci nemali výhrady voči plánovanej
akcii, okrem dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti počas prejazdu v obci.
6. Starosta obce informoval poslancov o žiadosti p. Šopincovej, Jamník 103 na reguláciu dažďovej
vody na prístupovej ceste k jej domu. Hlavná kontrolórka obce upozornila, že vzhľadom na to, že
pozemky na prístupovej ceste vlastnia súkromné osoby, obec nemôže investovať na súkromných
pozemkoch, obec im môže dať k dispozícii prebytočné betónové žľaby na reguláciu vody, o čom
bude p. Šopincová vyrozumená písomne.
Nepriaznivú situáciu môžu zhoršovať aj vývody dažďovej vody z odkvapov zo striech domov, ktoré
sú vyvedené na cestu a nie na pozemok vlastníka domu.
7. Starosta obce informoval poslancov o začatí prác na rekonštrukcii cesty pri rodinných domoch
č. 78-87 a parkoviska pri škole. Ukončenie prác je plánované do troch mesiacov, dažďová voda bude
odvedená do kanalizácie a následne do Jamníčka, bude urobená príprava elektrických rozvodov
na verejné osvetlenie. Od parkoviska je potrebné pred kanalizáciou urobiť lapač ropných látok. Bude
tiež urobená príprava na prípojku na kanalizáciu z vedľajších ulíc pri parkovisku pred školou.
Liptovská vodárenská spoločnosť vymení liatinové potrubie vodovou na ulici za nové plastové.
8. Na svietenie verejného osvetlenia celú noc sú rôzne ohlasy. Je to na skúšku Na najbližšom OZ sa
budú poslanci tejto téme opäť venovať.
9. Starosta obce navrhol, že keď tu budú stroje na asfaltovanie, aby sa urobila cesta medzi bytovkami
a parkoviská pri bytovkách a na cintoríne. Poslanci nemali výhrady
10.Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie, či budeme robiť vjazd za sýpkou na náklady obce
alebo aký majú návrh na riešenie. Starosta navrhol aby p. Khouri platil nájom za obecný pozemok
a tým sa vrátia náklady na vybudovanie vjazdu. Poslancom sa tento návrh nepáčil pre dlhé časové
obdobie a po diskusii sa dohodli, že je potrebné sa stretnúť p. Khourim a doriešiť situáciu formou
predaja alebo nájmu obecného pozemku na prístupovej ceste k jeho nehnuteľnosti, ktorý bude
vyplatený jednorazovo.
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11. Starosta obce informoval poslancov o žiadosti dobrovoľných hasičov o navýšenie dotácie na
činnosť, aby mohli dať vyrobiť zástavu. Poslanci sa po diskusii dohodli, že si majú hasiči podať
žiadosť o navýšenie dotácie z rozpočtu o 500,00 Eur.
12. Starosta obce informoval poslancov o rokovaniach s firmou Galileo Corporation s.r.o. o príprave
novej stránky obce, aby spĺňala zákonné podmienky obecnej stránky a webového sídla obce. Táto
firma robí webové sídla viacerým obciam na Liptove a v ČR.
Cena za vypracovanie webového sídla obce a migráciu údajov z existujúcej stránky je 990,00 Eur
+DPH a 95 Eur + DPH za univerzálny prekladač do cudzích jazykov Cena za prevádzku webového
sídla je 330,00 Eur + DPH ročne.
Na odporučenie kontrolórky obce je možné použiť na zriadenie webového sídla finančné prostriedky
z rezervného fondu nakoľko je to mimoriadna okolnosť v rámci rozpočtového roku, aby boli dodržané
zákonné povinnosti obce na základe zmien právnych predpisov od 1.4.2018.
OZ obce Jamník uznesením č. 16/3/2018 schválilo vytvorenie webového sídla obce firmou Galileo
Corporation s.r.o. a poverilo starostu podpisom zmluvy na vytvorenie webového sídla
OZ obce Jamník uznesením č. 17/3/2018 schválilo prevod z rezervného fondu vo výške 1.302 Eur.
K bodu 15.
Zmena v schválenom rozpočte obce na rok 2018
Starosta obce informoval poslancov OZ o zmenách rozpočtu č. 4/2018 a 5/2018.
OZ obce Jamník uznesením č. 18/3/2018 zobralo na vedomie informáciu o zmenách rozpočtu obce
rozpočtovým opatrením č. 4/2018.
OZ obce Jamník uznesením č. 19/3/2018 schválilo zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 5/2018.
Hlasovanie:
za:
5 /Fronková, Dzuriak, Ďuriš, Sochor, Šingliarová/
K bodu 16.
Záver
Starosta obce poďakoval zúčastneným a ukončil rokovanie.

Zapísala:

Zuzana Spišeková, v.r.

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

Overil:

Ing. Iveta Fronková, v.r.

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

Starosta obce:

Ing. Dušan Španko, v.r.

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

PRÍLOHY
príloha č. 1
príloha č. 2
príloha č. 3
príloha č. 4
príloha č. 5
príloha č. 6

Pozvánka na OZ, zverejnená 20.6.2018
Prezenčná listina
Záverečný účet Obce Jamník za rok 2017
Stanovisko kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu Obce Jamník za rok 2017
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jamník na II. polrok 2018
Správa nezávislého audítora
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príloha č. 7
príloha č. 8
príloha č. 9
príloha č. 10
príloha č. 11

Návrh na určenie počtu poslancov
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu
Návrh na určenie volebných obvodov
Rozpočtové opatrenie č. 5
Rozpočtové opatrenie č. 4
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