Zápisnica
zo zasadnutia 2/2018 Obecného zastupiteľstva Obce Jamník
konaného dňa 10. 5. 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
-------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. 1/2/2018 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:
Petra Šingliarová
Zapisovateľ zápisnice:
Zuzana Spišeková
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník uznesením č. 2/2/2018 zobralo na vedomie zapisovateľa a
overovateľa zápisnice.

K bodu 3.
Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie.
Návrhová komisia: Ing. Iveta Fronková, Július Dzuriak, Pavel Ďuriš
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník uznesením č. 3/2/2018 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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Obecné zastupiteľstvo obce Jamník uznesením č. 4/2/2018 zobralo na vedomie informáciu o plnení
uznesení zo zasadnutia 1/2018 OZ obce Jamník konaného 21. februára 2018 a skonštatovalo, že
uznesenia boli splnené.

K bodu 5.
Správy hlavnej kontrolórky obce Jamník o vykonanej kontrolnej činnosti
Kontrolórka obce oboznámila poslancov OZ so Správou kontrolórky obce Jamník o kontrole
pokladne za posledný kvartál roku 2017. Pokladňa sa vedie v počítačovom programe. Príjmové
a výdavkové doklady sú písané ručne a následne evidované v PC. Je potrebné ešte overiť
maximálnu výšku hotovosti v pokladni, ak nie je určená, stanoviť ju a poistiť pokladničnú hotovosť.
Záverom tejto správy starosta obce konštatuje, že navrhované odporúčania budú zrealizované
priebežne v roku 2018.
Kontrolórka obce oboznámila poslancov OZ so Správou z kontroly povinného zverejňovania
dokumentov a poskytovania informácií obcou podľa infozákona v roku 2017. Obec na svojej web
stránke zverejňuje všetky povinné zverejňované dokumenty okrem zápisníc zo zasadnutí OZ
a uznesení OZ a údajov o poskytovaných dotáciách z rozpočtu obce. Obec v roku 2017 neriešila
žiadnu žiadosť podľa infozákona. Je potrebné vypracovať smernicu obce o podmienkach
poskytovania informácií – kontrolórka obce poskytla vzor smernice podľa platného infozákona.
Záverom tejto správy starosta obce konštatuje, že navrhované odporúčania budú zrealizované
priebežne v roku 2018.
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník uznesením č.5/2/2018 zobralo na vedomie Správu kontrolórky
z vykonanej kontroly pokladničných dokladov za 4.Q 2017 a a Správu kontrolórky z kontroly
zverejňovania povinne zverejňovaných dokumentov a poskytovania informácií.

K bodu 6.
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Jamník č. 1/2018 o ustanovení sumy za
vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa,
o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný
a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Jamník
Starosta obce oboznámil poslancov OZ o pripomienke prokurátora k platnému VNZ 2/2017
o ustanovení sumy za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa , o ustanovení podrobností
o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný
a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Jamník k článku
5, bod 1.d). Po zvážení tejto pripomienky, je potrebné vypustiť z článku 5, bod 1.d).
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník sa samostatným uznesením uznieslo na znení VZN č. 1/2018
o ustanovení sumy za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností
o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný
a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Jamník.
Hlasovanie:
za:
5 /Fronková, Dzuriak, Ďuriš, Sochor, Šingliarová/

K bodu 7.
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Jamník č. 2/2018 prevádzkový poriadok
pre pohrebisko na území obce Jamník
Starosta obce oboznámil poslancov OZ so znením návrhu VZN č. 2/2018, podľa nového zákona
o pohrebníctve č. 131/20120 Z.z. Podľa tohto zákona je obec povinná s nájomcom hrobového
miesta uzatvoriť nájomnú zmluvu.
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Obecné zastupiteľstvo obce Jamník sa samostatným uznesením uznieslo na znení VZN č. 2/2018
prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území obce Jamník.
Hlasovanie:
za:
5 /Fronková, Dzuriak, Ďuriš, Sochor, Šingliarová/

K bodu 8.
Zámer prenájmu obecného skladu na parcele KN C č. 721/3 o výmere 46 m2
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti spoločnosti M&B BAU spol. s r. o. o prenájom
nebytových priestorov – plechový sklad pri Šinkovišti. Obec sklad využíva minimálne. Veci, ktoré
sú tam uskladnené je možné premiestniť do iného skladu. Poslanci OZ súhlasili s navrhovaným
prenájmom na dobu 5 rokov s výpovednou lehotou 2 mesiace, s nájomným vo výške 50
Eur/mesačne. Obec Jamník na úradnej tabuli a svojej internetovej stránke zverejní zámer prenajať
nehnuteľný majetok a podmienky nájmu formou obchodnej verejnej súťaže.
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník uznesením č. 6/2/2018 schválilo zámer prenájmu obecného
skladu na parcele KN C č. 721/3 o výmere 46 m2.
Hlasovanie:
za:
4 /Fronková, Dzuriak, Ďuriš, Sochor/
zdržal sa:
1 /Šingliarová/

K bodu 9.
Informácie o zmenách v rozpočte vykonaných starostom
Starosta obce informoval poslancov OZ o zmenách rozpočtu č. 1/2018, 2/2018 a 3/2018.
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník uznesením č. 7/2/2018 zobralo na vedomie informáciu
o zmenách rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2018.
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník uznesením č. 8/2/2018 zobralo na vedomie informáciu
o zmenách rozpočtu obce vykonaných starostom obce rozpočtovým opatrením č. 2/2018.
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník uznesením č. 9/2/2018 schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 3/2018.
Hlasovanie:
za:
5 /Fronková, Dzuriak, Ďuriš, Sochor, Šingliarová/

K bodu 10.
Rôzne
1.Starosta obce informoval o výsledkoch podaných že projektov a o nových projektoch.
- projekt na prístavbu garáže pre hasičské vozidlo nebol úspešný v prvom kole. Následne na to
vyšla nová výzva a tento projekt bol podaný opäť.
- projekt na zateplenie obecného úradu nebol úspešný, bude vyhlásené 2. kolo, projekt bude opäť
podaný
- projekt na kompostéry do domácností bol úspešný pre združenie obcí Čistý Liptov, obec je
členom tohto združenia. Starosta zatiaľ nemá informáciu, kedy budú kompostéry dodané.
- na základe výzvy odovzdal projekt na vykurovanie telocvične.
- na základe výzvy odovzdal projekt na doplnenie detského ihriska za bytovkami lanovou
pyramídou.
2. Starosta obce informoval o výsledkoch obhliadky vlhnutia BD č. 61 zospodu, ktorej výsledkom
je doporučená injektáž na odizovanie. Starosta obce sa tomu ešte bude venovať.
3. Starosta obce informoval MAS Horný Liptov dostala na základe odvolania štatút na základe
ktorého pokračuje vo svojej činnosti.
4. Starosta obce informoval o liste od Mesta Liptovský Hrádok, ktorého prílohou bol cenník na
skládkovanie TKO na skládke Žadovica. Ak sa bude v kontajneroch s TKO nachádzať odpad,
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ktorý má byť vytriedený, napr. elektroodpad, pneumatiky, nebezpečný odpad a pod., bude
pôvodná cena 44,66 Eur/t navýšená o 98,32 Eur/t odpadu ako „pokuta“. Ak nebudú občania
triediť odpad zodpovedne, môže to zvýšiť náklady na likvidáciu odpadov a následne bude
zvýšený poplatok za odpad, ktorý platia občania aj podnikatelia.
5. Starosta obce informoval o podnete od občanov, aby verejné osvetlenie svietilo aj v noci.
Po diskusii s poslancami OZ sa dohodli zapnúť verejné osvetlenie v noci na skúšku
do konca letných prázdnin 2018. Poslankyňa Šingliarová požiadala o doplnenie osvetlenia na ich
ulici – križovatke.
6. Poslanci upozornili starostu obce, že podnikateľ z Jamníka vozí odpad z podnikania
na Šinkovište do obecných kontajnerov. Starosta tiež vie o tejto situácií a bude ju riešiť.
7. Starosta obce informoval o stave exekúcie rodiny Oravcovej za nájom a škody na byte v BD 82.
8. Starosta obce informoval poslancov OZ o zmene súkromného vozidla, ktoré používa na služobné
účely.
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník uznesením č. 10/2/2018 schválilo používanie súkromného
osobného motorového vozidla vo vlastníctve Ing. Dušana Španka na služobné účely.
Hlasovanie:
za:
5 /Fronková, Dzuriak, Ďuriš, Sochor, Šingliarová/
9. Starosta obce informoval o potrebe dodržiavať nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018
Z.z. GDPR, ktorý sa týka aj poslancov.
10. Starosta obce informoval o plánovaných akciách – štafetový beh TheRUN 1.6.2018, sadenie
mája 19.5.2018 - DHZ a varenie halušiek v MLD 20.5.2018 v Pribyline – Klub žien Jamník a
poslanci OZ.

K bodu 11.
Záver
Starosta obce poďakoval zúčastneným a ukončil rokovanie.

Zapísala:

Zuzana Spišeková, v.r.

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

Overil:

Petra Šingliarová, 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
príloha č. 7
príloha č. 8
príloha č. 9
príloha č. 10
príloha č. 11

Pozvánka na OZ, zverejnená 16.2.2018
Prezenčná listina
Správa kontrolórky z vykonanej kontroly pokladničných dokladov za 4.Q 2017
Správa kontrolórky z kontroly zverejňovania povinne zverejňovaných dokumentov
a poskytovania informácií.
List prokurátora, 104/2018
Návrh VZN č. 1/2018
Návrh VZN č. 2/2018
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
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