Zápisnica
zo zasadnutia 6/2018 Obecného zastupiteľstva Obce Jamník
konaného dňa 9. 11. 2018

Prítomní:

Ďalší prítomní:
Neprítomní:
Verejnosť:
Začiatok:

17:00

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:

17:45

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. 1/6/2018 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:
Petra Šingliarová
Zapisovateľ zápisnice:
Zuzana Spišeková
OZ obce Jamník uznesením č. 2/6/2018 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, Pavel Ďuriš
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník uznesením č. 3/6/2018 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. 4/6/2018 zobralo na vedomie informáciu o plnení uznesení
zo zasadnutia 5/2018 OZ obce Jamník konaného 4. októbra 2018 a skonštatovalo, že uznesenia boli
splnené.
Starosta obce informoval poslancov, že firma M&B Bau, s.r.o. začala s prácami v budove OŠK. Je
už odobratý drevený obklad zo stien a zo stropu, bude potrebné zhotoviť aj nový obklad, firma zistí
aký bude vhodný materiál a koľko by to stálo a aké sú druhy obkladu do telocvične. Začali zatepľovať
strop v hale. Vykurovanie, elektroinštalácia, svietidlá budú stáť cca 12.000,- eur, zateplenie stropu,
zhotovenie novej podlahy cca 9.000,- eur.
Firma M&B Bau, s.r.o. uzatvorila s obcou zmluvu o reklame na dobu 5 rokov, ktorá bude umiestnená
v budove OŠK. M&B Bau, s.r.o. zaplatí obci za umiestenie reklamy 3.960,- eur.

K bodu 5.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Jamník k návrhu rozpočtu na rok 2018
Kontrolórka obce predložila poslancom stanovisko k návrhu rozpočtu obce Jamník na rok 2019,
a odporúča poslancom OZ navrhovaný rozpočet schváliť. Stanovisko kontroly bolo zaslané
poslancom ako príloha mailu 5.11.2018.
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník uznesením č. 5/6/2018 zobralo na vedomie stanovisko
kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019.

K bodu 6.
Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Jamník na rok 2019
Starosta obce informoval poslancov OZ, že navrhovaný rozpočet bol zverejnený na internetovej
stránke obce a úradnej tabuli v zákonnej lehote.
Starosta obce predložil poslancom žiadosti o dotácie z rozpočtu obce a informoval ich na čo chcú
organizácie dotácie využiť.
O dotáciu z rozpočtu obce požiadali:
- Miestny spolok SČK vo výške 100,- eur, ktoré chce použiť na prácu s deťmi a návštevy starších
a chorých občanov.
- OŠK Jamník vo výške 8.000,- eur, ktoré použije na prevádzku budovy, dopravu na zápasy,
poplatky futbalovému zväzu, organizovanie zápasov žiakov a mužov, kosenie ihriska a pod.
- Klub žien Jamník vo výške 250,- eur, ktoré použije na reprezentovanie obce a pod.
- Dobrovoľný hasičský zbor Jamník vo výške 1.350,- eur, ktoré použije na nákup materiálu
a pohonných hmôt, reprezentovanie obce na súťažiach a výročiach, a pod
- Slovenský zväz chovateľov, základná organizácia Jamník vo výške 200,- eur, ktoré použije
na nákup cien pre víťazov výstavy drobnochovateľov v októbri 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník uznesením č. 6/6/2018 schválilo rozpočet obce Jamník na rok
2019 a zobralo na vedomie výhľadový rozpočet obce Jamník na roky 2020 a 2021.
Hlasovanie:
za:
5 /Fronková, Dzuriak, Ďuriš, Sochor, Šingliarová/
Slovenský zväz chovateľov, základná organizácia Jamník požiadala aj dotáciu na opravu strechy
vo výške 1.000,- eur nakoľko obec využíva priestory organizácie počas príprav fašiangov.
Kontrolórka obce na tieto účely odporučila s organizáciou uzatvoriť nájomnú zmluvu.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že mesto Liptovský Hrádok požiadalo, na obdobie
september – december, o dotáciu na činnosť centra voľného času pre 18 detí. Na rok 2018 je
schválená dotácia vo výške 7eur/mesačne/dieťa.
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K bodu 7.
Rôzne
1. Starosta obce, vzhľadom na končiace sa volebné obdobie, požiadal o preplatenie
nevyčerpanej dovolenky – 15 dní, ostatné 4 dni si vyčerpá.
OZ obce Jamník uznesením č. 7/6/2018 schválilo preplatenie 15 dní nevyčerpanej dovolenky starostu
obce Jamník v roku 2018.

K bodu 8.
Rozpočtová zmena v schválenom rozpočte obce 2018
Starosta obce informoval poslancov OZ o zmene rozpočtu č. 12/2018.
OZ obce Jamník uznesením č. 8/6/2018 zobralo na vedomie informáciu o zmenách rozpočtu obce
rozpočtovým opatrením č. 12/2018.

K bodu 9.
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným, poďakoval poslancom za prácu a čas, ktorý obetovali
v prospech obce počas celého volebného obdobia. Poslanec p. Ďuriš poďakoval starostovi obce
za jeho prácu a starosta obce 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

Pozvánka na OZ, zverejnená 5.11.2018
Prezenčná listina
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Jamník k návrhu rozpočtu na rok 2019
Návrh rozpočtu obce Jamník na rok 2019
Rozpočtové opatrenie č. 12/2018
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