Zápisnica
zo 11. zasadnutia

obecného zastupitel'stva v Jamníku konaného dňa 22. 3. 2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z 10. zasadnutia
Nákup pozemku pre obecnú komunikáciu
Schválenie platu starostu obce
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu I/Zasadnutie
obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Anton
Petruška, ktorý privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom rokovania.
K bodu 2/ Starosta určil zapisovateľku p. Ľudmilu Bendíkovú a overovateľov zápisnice p.
Annu Macejkovú a p. Jána Murányiho. Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli
jednohlasne schválení.
K bodu 3/ V tomto bode starosta obce previedol kontrolu uznesení z predchádzajúceho
obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že uznesenia č. 60, č. 61, č. 62, č. 63, č. 64 sú
splnené.
K bodu 4/ V tomto bode starosta obce informoval prítomných, že sa plánuje sprístupnenie
lokality za ihriskom, z toho dôvodu boli prizvaní hostia, ktorých sa týka odkúpenie pozemkov
na stavbu cesty do predmetnej lokality za ihriskom: p. Bandžuchová, p. Mráz, p. Kamenický,
p. Hovanec, p. Kožárová. Starosta obce oboznámil prítomných s geometrickým plánom, v
ktorom je presne vytýčený trasa vedenia cesty. Cena za výkup pozemkov je určená po 1,66 €
za l m2. Po všeobecnej diskusii s odpredajom bez pripomienok súhlasil p. Štefan Čuj a pán
Jozef Hovanec. Ostatní prítomní p. Ján Kamenický, p. Radoslav Mráz ap. Bandžuch mali
k navrhovanému riešeniu pripomienky, ktoré budú za účasti starostu obce a dotknutých
občanov riešené priamo na dotknutom území. V prípade že ich návrhy pre odkúpenie
pozemkov nebudú akceptované zo strany obce, tak s navrhovaným riešením nebudú súhlasiť.
Poslanci schválili nákup pozemkov v lokalite za ihriskom v nákupnej cene 1,66 € za l m2 jednohlasne.

K bodu 5/ V tomto bode zástupca starostu p . Ján Murányi predniesol návrh platu starostu
obce na rok 2012, kde sa .vychádza z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR v roku
2011, ktorá je 786,- €, tento plat starostu môže podľa zákona 253/1994 Z.z. obecné
zastupiteľstvo rozhodnutím zvýšiť až o 70%, písomný návrh je súčasťou zápisnice.
Poslancami bol určený starostu:
priemerná mzda

x

786

x

Navýšenie platu:

násobok(podl'a počtu obyv.)

plat zaokrúhlený na celé euro hore

1,98

plat 1 557,- €

o 10%

Plat starostu podľa § 3 ods. 1 apodľa § 4 ods. 2 zák.
schválené jednohlasne.

156,- €
Č.

253/1994 Z.z. je spolu 1 713,- € -

K bodu 6/ V tomto bode starosta obce informoval prítomných poslancov, že obci bolo
pridelené staršie motorové vozidlo značky Octávia bezodplatne z ministerstva, z toho dôvodu
je možné predať motorové vozidlo Renault Scenic, nakoľko obec nepotrebuje dva motorové
vozidlá.
Poslanci súhlasili s odpredajom motorového vozidla Renault scenic, ako
nadbytočného majetku formou verejnej súťaže v minimálnej hodnote 3 300,- € - schválené
jednohlasne.
Ďalej starosta informoval poslancov o podanej žiadosti p. Farkašovej Márie, Jamník Č. 20 l na
zmenu otváracích hodín v prevádzkovej jednotke Stánok rýchleho občerstvenia v obci Jamník
a to: pondelok - štvrtok 14,00-22,00 hod
piatok

14,00- 03,00 hod

sobota - nedeľa

14,00 - 22,00 hod

Zmena otváracích hodín bola poslancami jednohlasne schválená.
Starosta informoval poslancov o žiadosti
UV DPO Spišská Nová Ves o poskytnutie
symbolického finančného príspevku na ich činnosť. Po diskusii poslancov príspevok na tento
rok poslancami nebol schválený.
Starosta obce požiadal poslancov p. Čuja, predsedu OTJ, aby poskytli údaje o OTJ na webovú
stránku obce, taktiež poslanca Grzyba, aby zabezpečil údaje za stolnotenisový oddiel,
uvedené materiály je potrebné zaslať do stredy p. Širilovi, ktorý spracováva novú webovú
stránku obce Jamník. Taktiež požiadal p. Murányiho o zabezpečenie materiálov z oddielu
fitnes. Starosta zabezpečí informácie o spolku červeného kríža a dobrovoľnom hasičskom
zbore a poslanec Čuj materiály o súbore Jamničan. Starosta oslovil kontrolóra obce
o poskytnutí Správ o kontrolnej činnosti v elektronickej forme, aby mohli byť dané na
webovú stránku obce.
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Poľovníckeho združenia Jamník, ktoré žiada o
súhlas na umiestnenie skladovej bunky na obilie v areáli ihriska OTJ, po diskusii poslancov

bolo konštatované, že po ukončení kanalizácie a po úprave terénu bude tento návrh opätovne
prerokovaný.
Starosta informoval poslancov, že bola preverená funkčnosť miestneho rozhlasu na ulici stará
kolónia, kde bolo pripomienkované, že sú zle nastavené reproduktory. Kontrolou bolo
zistené, že reproduktory sú nastavené správne.
Poslanec Rumančík vystúpil s dotazom ohľadom opravy cesty na nižný koniec, starosta
informoval, že jednal s p. Novotným
riaditeľom firmy Širila, ktorá opraví cestu po
kanalizácii.
K bodu 7/
Starosta
zastupiteľstva ukončil.

obce poďakoval

Zapísala: Ľudmila Bendíková
Overovatelia zápisnice:
Anna Macejková
Ján Murányi
V Jamníku dňa 22.3.2012
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Príloha k zápisnici zo dňa 22. 03. 2012
Prijaté uznesenia

Uznesenie Č. 65
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník schvaľuje program rokovania 11. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Jamníku, schvaľuje zapisovateľku zápisnice p. Ľudmilu Bendíkovú a
overovateľov zápisnice p. Annu Macejkovú a p. Jána Murányiho - jednohlasne.

Uznesenie Č. 66
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník schvaľuje nákup pozemkov v lokalite za ihriskom v cene
1,66 € za 1 m2. - schválené jednohlasne.

Uznesenie Č. 67
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník
1. schvaľuje plat starostu Antona Petrušku
Obce Jamník s účinnosťou od 1. 1. 2012
a) Podľa § 3 ods. 1 zák. Č. 253/1994 Z.z.
b) Podľa § 4 ods. 2 zák. Č. 253/1994 Z.z zvýšený o 10%

l557,-€
156,- €

Celkový plat starostu od l. l. 2012 je 1713,- € - schválené jednohlasne.

Uznesenie Č. 68
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník schvaľuje odpredaj motorového vozidla Renault Scenic,
ako nadbytočného majetku formou verejnej súťaže v minimálnej hodnote 3 300,- € schválené jednohlasne.

(_

Uznesenie Č. 69
Obecné zastupiteľstvo obce Jamník na základe žiadosti p. Farkašovej schvaľuje zmenu
otváracích hodín v prevádzkovej jednotke Stánok rýchleho občerstvenia v obci Jamník.
pondelok - štvrtok 14,00 - 22,00 hod
piatok

14,00 - 03,00 hod

sobota - nedeľa

14,00 - 22,00 hod

schválené jednohlasne.

V Jamníku dňa 22,3.2012
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Overovatelia zápisnice: p. Anna Macejková
p. Ján Murányi
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