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JJ AAZZEERRNNII CCKKÉÉ  NNOOVVII NNYY  
 

 
           Udalosť roka ! 

V kostole Sv. Barbory a Anny 
v Jazernici boli pri 

reštaurátorskom výskume v rámci 
projektu prípravy projektovej 

dokumentácie na obnovu kostola 
objavené fresky. 

Viac sa na strane 10. 
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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia obecného zastupite ľstva obce Jazernica 
dňa 8.7.2010 

 
Prítomní:  starosta Jaroslav Marek, hlavný kontrolór Karol Kuzmány  

poslanci: Kuzmány Peter, Baroš Jozef, Čierna Božena, Frívaldský 
Peter 

Ospravedlnení: Jedlička Ondrej 
 
Program:  1. Otvorenie; 2. Kontrola plnenia uznesenia; 3. Žiadosti; 4. Informácie 
hl. kontrolóra; 5. Informácie starostu; 6. Diskusia; 7. Návrh na uznesenia; 8. Záver 
 
1) Otvorenie 
Starosta otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, určil zapisovateľa – K. 
Kuzmányho, overovateľa J. Baroša a P.Kuzmányho, za navrhovateľa B. Čiernu. 
Navrhol body programu, ktorý zastupiteľstvo schválilo. 
Starosta položil otázku prítomným členom Občianskeho združenia Jazernica 
(OZJ), či majú záznamníky na nahrávanie schôdze. Odpovedali, že áno. 
Starosta sa spýtal poslancov, či súhlasia s nahrávaním zasadnutia. L. Benčatová 
upozornila poslancov, že odmietnutím nahrávania verejného zasadnutia 
zastupiteľstva porušia Ústavu SR a zákon 369 o obciach. Starosta sa znova 
opýtal poslancov, či súhlasia so zaznamenávaním zasadnutia, načo jednotliví 
poslanci odpovedali zamietavo. Starosta požiadal L.Benčatovú , aby vypla 
kameru a tá ju vypla.  
 
2) Kontrola plnenia uznesenia: 
Úlohy z 28.4.2010: 
- žiadosti o prijatie do zamestnania v MŠ a ZŠ; 
- vyznačenie prechodu pre chodcov – list zo správy ciest, že do konca júna. 
Zajtra sa s ním starosta spojí, aby to spravili čo najskôr. Aj tabule od Moškovca 
ešte nespravili.  
 
3) Žiadosti 
3.1) Žiadosť združenia Bašta zo Zvolene o finančnú pomoc na publikáciu 
„Encyklopédia o sakrálnych stavbách na Slovensku“, v ktorej by mal byť aj 
Jazernický kostol. Diskusia – B.Čierna namietala, že obec nemá na základné 
veci financie. Starosta navrhol, aby prispeli, žeby mohla byť v knižnici táto 
publikácia, vo výške 40 euro, je to dobrá investícia. P.Kuzmány – ideme podporiť 
niečo, čo nevieme ani aké bude, ako to bude vyzerať. B.Čierna – tak im to 
dajme. P.Frívaldský – napíš im prísľub, a keď bude špecifikácia, môžeme 
prispieť potom a dohodneme sa akú sumu. Starosta – tak ako? Napíšem im, že 
môžu rátať so 40 alebo 50 euro, ale zaplatíme im to až neskôr, tak o dva 
mesiace. Hlasovanie – súhlas.  
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3.2)  Žiadosť M.Šándrika o finančnú výpomoc, ktorý je vo výkone odňatia 
slobody a je v zlom zdravotnom stave. Peniaze vráti po prepustení, príp. si ich 
odpracuje. Starosta – volal tam, nie je odsúdený, hovoril s lekárom, nie je to 
s ním také zlé, ťažko o tom hovoriť, v podstate keď nemá na lieky, poskytnú 
sa mu peniaze z nejakého červeného fondu a potom to odpracuje, podľa 
lekára to možno použije na cigarety, ale to je jeho názor. B.Čierna – má otca, 
ktorý dobre zarába, nech mu pomôže rodina. Hlasovanie - poslanci zamietajú 
žiadosti vyhovieť. 

 

3.3) Žiadosť od Ing. Bodjana o informáciu o podpisovej akcii v obci – starosta 
už odpovedal, aby dodržal 8 dňový limit (prečítal list – odpoveď). Vyzval 
Bodjana, či chce k tomu niečo povedať. M.Bodjan odpovedal, že sa k listu 
nejde vyjadrovať.  

 

3.4) Žiadosť od Ing. Bodjana o odpílení časti smrekov – starosta to postúpil na 
oddelenie životného prostredia, nevie teraz odpovedať. 
 

3.5)  Žiadosť Občianskeho združenia Jazernica (OZJ) o zaslanie výsledku 
kontroly hospodárenia obce z r. 2008. Odpoveď bola zaslaná mailom. 

 

3.6) Žiadosť OZJ o informáciu k značkám do JN – žiadosť nemá formu 
žiadosti o informácie, preto ešte nebolo odpovedané. Všetko podstatné už 
bolo povedané na rokovaniach zastupiteľstva. Informácie: 66 tis . Sk stálo, išlo 
sa podľa pasportu platného z r. 1993 alebo 94; stav je taký, že ľudia, ktorí 
budú mať uhlie alebo stavebný materiál, ten horný most 15 ton vyhovuje, ak 
nie tak cez Markovice, iná možnosť nie. Týmto odpovedáme a nebudeme to 
písať.  
Starosta sa spýtal, či ma niekto žiadosti. Nie. 
 

4) Správa kontrolóra 
- polrok sa uzatvára, pracujeme na monitorovacej správe, k tomu budem 
dávať stanovisko. Mám pripravené materiály k pokladni jedálne a MŠ. Od 
spoločnej úradovne potrebujem materiály.  
Otázka na starostu, či sa nezabudlo na auditora, pretože je dôležité v tomto 
volebnom roku spraviť audit.  Starosta – volali sme auditorku, v júli by mala 
prísť.  
 

5) Informácie starostu 
5.1)  Výstavba miestnej komunikácie pri IBV pri žel. stanici – nezačala sa, 
lebo majú veľa práce. Spravili merania a mala by byť aktualizácia zmluvy. 
Nabudúci týždeň by mali začať výkopové práce. Ešte budeme jednať 
s obyvateľmi na tej ulici, kde budú chodníčky a pod. Bodjan – bude nejaké 
vysvetlenie o realizácií, aby sme ako občania vedeli? Starosta – ja vás 
všetkých, ktorých sa to týka zavolám tu, aby sme dohodli detaily ako 
chodníky, odhŕňanie snehu. Bodjan – beriem to ako informáciu, ďakujem. 
Kuzmány K. – na tom stretnutí s Tarhajom sa povedalo, že by sa malo ísť na 
miesto a tam s občanmi spísať pripomienky a návrhy.  
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5.2) Bola kontrola zo životného prostredia pri jazierku, kontrola dopadla dobre, 
ale chýbajú tabule, a lavičiek je málo. Koncom roka vyprší platnosť ich 
povolenia, mali by sme sa starať o čistenie, ale môžeme len kosiť, nemôže sa 
čistiť jazierko.  
Benčat a Benčatová sa spýtali, prečo neboli prizvaní ku kontrole, prečo ich 
nezavolal starosta, lebo uvedený chodník vybudovalo občianske združenie  a 
združenie stále pracuje na dokončení tohto projektu. Bodjan doplnil, že keby 
sme boli prítomní, mohli sme podať kompetentné stanovisko. Starosta – bola 
to len kontrola toho rozhodnutia, ktoré vydal krajský úrad. Benčat – žiada, aby 
rešpektovali občanov združených v OZJ ako občanov obce, nielen ako členov 
združenia. 
 

5.3) Oznámenie Občianskeho združenia Jazernica o realizácií detského 
ihriska (prečítal list) – starosta poslal stanovisko (prečítal odpoveď) a položil 
otázku členom OZJ, čo ich viedlo že teraz to tam chcú stavať? Benčat – od 
začiatku sme chceli ihrisko, predovšetkým je ideálne miesto za obecným 
úradom, dostali sme odpoveď, že to nie je obecné, ale teraz už p. Botku. 
Hľadali sme iné vhodné miesto, napr. pri potoku oproti Brnovcom. Združenie 
má na to peniaze aj realizátora. Najlepšie by to bolo tu za obec. úradom, 
hľadáme riešenie, pomôžte nám, povedzte, kde môže byť to ihrisko? Má obec 
na to pozemok? Súhlasíme aj s touto variantou pri bývalej ZŠ, potom sa to 
môže presťahovať, nebude sa tam nič betónovať, ponúkame spoluprácu. 
Starosta – Ruttkayovský pozemok za obec.úradom je definitívne Botkov, 
v reštitúciách to prisúdili Ruttkayovcom, teda Botkovi. Najvhodnejšie by bolo 
ihrisko pri MŠ a ZŠ, len sa dohodnúť, keď deti MŠ sú vonka, tak vtedy nie, ale 
od takej 16.00 h.  a cez víkend celý deň. Benčatová – ako matka, ktorá som 
chodila s dieťaťom na toto ihrisko pri MŠ, viem aké sú nevýhody. Nedá sa 
deťom vysvetliť, že sa nemajú hrať do 16.00 h., je to nelogické, deti sa tiež 
potrebujú spolu stretávať. Nie je to ihrisko pre verejnosť. Kuzmány K. odcitoval 
článok z bulletinu Nástenka „Kto chce detské ihrisko...“ a položil otázku p. 
Benčatovej, že koľko ľudí sa prihlásilo na výzvu, aby bolo detské ihrisko v 
obci? Benčatová – Občianske združenie Jazernica rieši realizáciu ihriska už tri 
roky, záujem tu je, veď aj deti sú v dedine. Kuzmány P. – pred 3 rokmi ste 
povedali, že to spravíte a potom bol článok v Nástenke, že to má urobiť 
obecný úrad a starosta. Benčat – verejne tu sľubujeme, že OZJ spraví to 
detské ihrisko. Kuzmány K. – dal návrh, aby sa urobila dohoda, kto za čo 
zodpovedá. Aby boli pravidlá hry jasné. Benčat – súhlas. Starosta – pôjdeme 
pozrieť priestor pri potoku pred Brnom. Tam sa dohodneme aj s OZJ.  
 

5.4) Projekt rekonštrukcia budovy obecného úradu – starosta položil otázku čo 
ďalej? Tu budovu nebudeme môcť pristavovať, len dohora. B.Čierna – treba 
prikúpiť pozemok. Starosta – nechcem dnes riešenie, uvažujte o tom. Tak 
ktorý projekt ideme robiť? Treba spraviť žiadosť, ešte výzva nie je, ale treba to 
pripraviť. Je to vážny problém. Alebo ideme tú bývalú školu? Tam bolo rozdiel  
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30 hlasov. Môj názor. Ale nemôžeme čakať, musíme tie peniaze využiť, teraz 
ideme zháňať peniaze na cestu, tento rok to nemôžeme robiť. Ale treba niečo 
robiť, aby sme nestáli. Kuzmány P. – nedá sa dohodnúť s Botkom? Starosta– 
skúšal som, so splátkami nesúhlasí, ani s tými 2 metrami. Však si bol na tom 
zasadnutí.   
Kuzmány P. – Botka to potom predá a prídeme o ihrisko aj klubovňu, aj keď je 
aká je. Starosta – knižnica, fit centrum a klub mladých budú v tej novej 
zrekonštruovanej budove, takže toto tam bude. Botka, ak to predá, musí s nami 
jednať, skorej sa nájde cesta. Je to otvorená otázka. Navrhol, že o 2 týždne 
bude neoficiálne (nebude to legálné) stretnutie poslancov, kde sa to dorieši.  
Benčat – dal návrh, že je tu možnosť vydržania po 10 rokoch. Možno to platí 
možno nie. Treba to riešiť s právnikom.  
 

5.5)  Mosty  - náklady na rekonštrukciu 1,1 mil Sk dolný most, horný 800 tis. Sk, 
podľa rozpočtu 2008. Ak bude priaznivá situácia, ak bude výzva, stačí 
aktualizovať rozpočet a podať žiadosť na získanie dotácie. Tento projekt dáme. 
Hlasovanie – poslanci súhlasia. 
 

5.6) Sociálny fond – kedže máme zlé skúsenosti s OZJ, keď sme dali p. 
Michálkovej zadarmo KD a teraz podľa soc. fondu jej chceme poskytnúť 
zadarmo pri 50. výročí narodenia KD, chcem poprosiť, aby to schválili poslanci. 
Dávam na schválenie, aby sme 67 euro dali p. Michalkovej ako odmenu. Ona 
robí 25 rokov na obec.úrade, dala na obec. úrad  koberec, teraz mrazničku, 
bolo jej vytknuté, že mala zadarmo KD. 
Benčat- toto čo robíte je korektné voči zamestnancom, ale pri prenajímaní KD 
chceme rovnaké pravidlá pre všetkých občanov obce, napríklad aj občianske 
združenie dalo obci, konkrétne MŠ koberec a iné veci a nebolo to zohľadnené. 
 

5.7) Bude výberové konanie na funkciu riaditeľky ZŠ dňa 13.7., J.Baroš 
poverený účasťou.  
 
6) Diskusia 
 
7) Uznesenia  - zapisovateľ K. Kuzmány prečítal návrh uznesení, ktoré 
poslanci schválili. 
 
8) Záver  – starosta ukončil zasadnutie a vyzval prítomných, aby šli na 
obhliadku miesta vhodného na vybudovanie detského ihriska.  
 
Zapísala: Lucia Benčatová R. 
 
 

 
Oficiálna zápisnica, ktorú vyhotovil  

poverený zapisovate ľ Karol Kuzmány je  
na informa čnej tabuli a na Obecnom úrade v Jazernici.  
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NOVÉ CESTNÉ ZNAČENIE 
V Jazernici pribudli nové cestné zna čky. Položili sme 
starostovi Jaroslavovi Marekovi otázky oh ľadom ich 
financovania a schválenia, starosta sa vyjadril na verejnom 
zasadnutí obecného zastupite ľstva d ňa 8.7.2010: 
 

JN: Kto inicioval rozšírenie cestného ozna čenia v obci? 
Starosta: Neodpovedal. 
 

JN: Kedy schválilo obecného zastupite ľstvo cestné ozna čenie? 
Starosta: Išlo sa pod ľa pasportu platného z roku 1993 alebo 
1994. 
 

JN: Ko ľko stálo toto cestné ozna čenie a z ktorých zdrojov 
bolo hradené? 
Starosta: 66 tisíc Sk. 
 

JN: Ako zabezpe čí obecný úrad prejadz ťažkotonážnych vozdiel 
cez mosty a po obecných cestách? 
Starosta: Stav je taký, že ľudia, ktorí budú ma ť uhlie alebo 
stavebný materiál, tak ten horný most na 15 ton vyh ovuje, ak 
nie, tak cez Markovice. Iná možnos ť nie je.  
 

JN: Ko ľko stála štúdia technického stavu mostov v obci a k to 
ju uhradil? 
Starosta: Neodpovedal. 
 

Kópia štúdie technického stavu mostov v obci Jazern ica nebola 
redakcii poskytnutá.  

 

 

 

   Vážení páni poslanci obecného zastupiteľstva obce Jazernica, 
 

vyzývame vás, aby ste sa vzdali mandátu poslanca obce Jazernica, 
vzhľadom k tomu, že ste zmenili bydlisko. Vieme, že ste si ponechali 
adresu trvalého bydliska v Jazernici, čo vám v zmysle zákona umožňuje 
udržať si mandát poslanca, preto apelujeme na váš charakter a žiadame 
o odstúpenie z funkcie poslanca.  

Nevieme, aké dôvody vás vedú, aby ste aj naďalej boli poslancami, 
hoci len formálne, ale to je vaše súkromné rozhodnutie. My, občania 
Jazernice združení v Občianskom združení Jazernica vás prosíme 
o sebareflexiu a zhodnotenie vašich možností riešiť a pomáhať 
obyvateľom a rozvoju obce, v ktorej nežijete. 
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Záverečný ú čet Obce Jazernica  za rok 2009 
 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2009. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2008 
uznesením č.2/2008.  Bol upravený dvakrát  a to dňa 25.08.2009 
uznesením č. 4/2009 a 10. 12. 2009 uznesením č. 3/2009.  Po 
poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : 

 
Upravený rozpočet obce k 31. 12. 2009 

 
   Rozpočet obce v € : 

 
 
 
 
 

z toho :  
Bežné príjmy   173 464 
Bežné výdavky   156 566 
Prebytok bežného rozpočtu    16 898 
 
Kapitálové príjmy       5 400 
Kapitálové výdavky     38 895 
Schodok kapitálového rozpočtu  -33 495 
 
Príjmové finančné operácie    33 194 
Výdavkové finančné operácie   16 597 
Hospodárenie z fin. operácií            16 597 
 
 
Použitie výsledku hospodárenia za rok 2009 v € 
 
Bežné príjmy:  170 958,58 
Kapitálové príjmy:      5 400,00 
Finančné operácie – príjmové: 0,00 
 
Bežné výdavky:  152 225,52 
Kapitálové výdavky:      1 299,94 
Fin.operácie- výdavkové:  0,00 

 
 
 
 

Príjmy celkom 212 058  
Výdavky celkom 212 058 
Hospodárenie obce – prebytok        0 
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Príjmy spolu: 176 358,58 
Výdavky spolu: 153 525,46 
Rozdiel :        22 833,12  
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

22 833,12 eur = prebytok hospodárenia za rok 2009, čo tvorí záverečný 
účet obce pre schválenie Obecným zastupiteľstvom. Od prebytku 
hospodárenia budú odčítané finančné prostriedky vo výške 5 400,-€, 
ktoré boli poskytnuté Úradom vlády SR ako kapitálový účelový transfer.  
     
   

V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tvorba peňažných 
fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce vytvára. Zostávajúci 
prebytok hospodárenia obce za rok 2009 bude prevedený na účet 
rezervného fondu obce. 

 
 

 

  Prebytky v rozpočte – áno alebo nie??? 
Na jednej strane dá sa povedať, že správny hospodár by mal mať prebytky. Ale 
žijeme v dobe,  keď sa žije na dlžobu. Čo je správnejšie? Určite mať prebytok! 
Ale keď mám pravidelný príjem, ktorý viem pravidelne použiť na splátky 
požičaných peňazí – môžem zhotoviť dielo, ktoré by som bez takto získaných 
finančných prostriedkov  nikdy nedokázal. Mnohé mestá a mnohé dediny sú na 
jednej strane zadlžené, no na strane druhej sú pekne vybudované, majú 
upravené námestia, vybudované ihriská pre detí, zhotovené pekné cesty, 
chodníky, osvetlenia..... . 
Určite je potrebné uvedomiť si, že peniaze každým dňom strácajú na hodnote. 
Takže, ak ich mám uložené vo finančnej inštitúcii (banke) napr na 1 % úrok a 
pri zaplatení 19% dane zdá sa, že som tieto prostriedky zhodnotil o 0,81%. Ale 
reálne pri súčasnej inflácii cca 2% som vlastne stratil 1,2% z hodnoty takto 
uložených peňazí. A to ešte nenastala doba vyššej inflácie. 
Záver: Voľné finančné prostriedky je potrebné účelne použiť v prospech 
občanov, ktorím v podstate patria a nie tešiť sa z toho, že ich máme na účte, a 
pritom reálne každým dňom klesá ich hodnota. 

       

       Ing. Rastislav Štafurik, odborník v oblasti bankovníctva  
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Ministerstvo kultúry SR pomáha rekonštruova ť 
jazernický kostol 
 

Kostol Sv. Barbory a Anny v Jazernici je národná ku ltúrna 
pamiatka vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, fa rnos ť 
Mošovce. Kostol bol postavený pravdepodobne na zákl adoch 
staršieho kostola asi za čiatkom 15. storo čia, v roku 1517 
bol kostol prestavovaný a obnovený. Pod zrekonštruo vanou 
strechou kostola sa nachádza najstarší pôvodný drev ený 
strop v Truci (z roku 1509).  
Správca mošovskej farnosti Mgr. Peter Jur čík v spolupráci 
s Ob čianskym združením Jazernica vypracovali projekt na 
obnovu interiéru a exteriéru kostola, chýbali však financie 
už len na samotnú projektovú dokumentáciu. So žiado sťou sa 
zapojili do grantového systému Ministerstva kultúry  SR, 
ktoré podporilo myšlienku rekonštrukcie kostola sum ou 
19 000 euro. Ob čianske združenie Jazernica prispelo 
čiastkou potrebnou na finan čnú spoluú časť. Časť získanej 
dotácie bude použitá na reštaurátorsky a archeologi cký 
výskum.  
 

Predpoklad, že pri 
obnažovaní základov 
muriva môže dôjs ť 
k odkrytiu dôležitých 
pamiatkových hodnôt sa 
potvrdil – pri 
reštaurátorskom výskume 
boli objavené fresky, 
ktoré boli pod vápenným 
náterom.  
 

Odborníci z pamiatkového 
úradu ur čia ďalší spôsob 
odkrývania a konzervovania 
malieb. Ich financovanie 
bude sú časťou  ďalšieho 
projektu na samotnú 
rekonštrukciu kostola, 
pravdepodobne v roku 2011. 
Na projekte sa bude na ďalej 
podie ľať Ob čianske 
združenie Jazernica. 
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 Z NAČKÁRI CYKLOTRÁS SA ŠKOLILI V JAZERNICI 
 

Tur čianska bicyklová skupina JUS a 
Beskidzkie towarzystwo cyklistów 
z Po ľska vytvorili spolo čný cezhrani čný 
projekt s názvom Dia ľková cyklotrasa 
spájajúca Slovensko s Po ľskom. 

 

Projekt cezhrani čnej spolupráce slúži na ú čely 
sprístupnenia atraktívnych území po ľského a slovenského 
prihrani čia, ktoré je doteraz ve ľmi málo navštevované 
turistami-cyklistami, nako ľko v tomto území chýba 
komplexná cykloturistická infraštruktúra. 
Cie ľovou skupinou ľudí, pre ktorých je táto trasa 
ur čená, sú mestá a obce ležiace na cyklotrasách, turis ti 
a cykloturisti, cestovné kancelárie, turistickí 
sprievodcovia, zariadenia poskytujúce služby v cest ovnom 
ruchu a vydavatelia máp a cestovných bedekerov.  
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európ skeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhran i čnej 
spolupráce Po ľsko – Slovenská republika 2007-2013 
Poslednou aktivitou Tur čianskej bicyklovej skupiny JUS  
bolo školenie zna čkárov cyklotrás, ktoré sa konalo 
koncom apríla v Jazernici. Hlavnou nápl ňou bolo získanie 
teoretických vedomostí, ale aj praktických zru čností 
z oblasti zna čenia cykloturistických trás na Slovensku. 
Účastníci školenia získali certifikát a preukaz zna čkára 
cyklotrás, čo ich opráv ňuje vykonáva ť údržbu alebo 
vyzna čova ť nové cyklotrasy kdeko ľvek na Slovensku. Pod 
vedením hlavného organizátora Dušana Kubi čku, predsedu 
TBS JUS sa celkovo vyškolilo 20 zna čkárov.  
 

Zdroj: Martinsko-Tur čianskoteplicko č. 17 a www.tbsjus.sk   
 
 
 
 

 

B E S E D A  O  Č Í N E  
Občianske združenie Jazernica zorganizovalo pre svojich členov 
besedu s cestovateľom a virológom Doc. MUDr. Júliusom 
Rajčánim, CSc. Dňa 20. mája 2010 navštívil Jazernicu a veľmi 
zaujímavo rozprával o svojej ceste po Číne.  Zúčastnení mohli 
obdivovať nevšedné zábery a dozvedieť sa čosi z histórie 
i súčasnosti tejto krajiny.  
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MATERSKÁ ŠKOLA MÁ UŽ ALTÁNOK 
V záhrade materskej školy v Jazernici stojí od konca školského roka 
nový drevený altánok, ktorý môžu využívať deti škôlky na svoje hry, 
prípadne sa schovať pred horúcim slnkom alebo nečakaným dažďom.  
Podľa riaditeľky škôlky Anny Kalnickej prístrešok bol veľmi potrebný, 
 materská škola dlhšiu dobu aktívne zháňala sponzorov.   

 

Na vybudovanie 
 záhradného altánku 
poskytli finančný dar  
títo sponzori: 
Stolárstvo Milan Janík 
Obec Borcová 
Obec Blažovce 
Občianske združenie 
Jazernica 
Občianske združenie pri 
ZŠ v Jazernici 

 

Ostatné finančné 
prostriedky boli zo 
školských zdrojov.  
Celková hodnota altánku je 800 euro.  
 

WEBOVÁ STRÁNKA OBECNÉHO ÚRADU JAZERNICA 
Jazernica má oficiálnu webovú stránku, ktorú zriadi l 
obecný úrad. Na www.jazernica.ocu.sk  tak môžete nájs ť 
stru čné informácie z oblasti ako je samospráva, 
aktuality, história, sú časnos ť, dokumenty, šport, 
kultúry, kontakty. 
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Záhadný obežník  
 
 
                                                    Obec Jazernica  
                                                    Obecný úrad 
                                                                                             22.06.2010 

Žiadosť o informáciu 
 
      V poslednom období som sa opakovane dopočul. že obcou prešla 
podpisová akcia, v ktorej sa uvádza moje meno a teda sa ma priamo týka. 
Žiadam Vás o informáciu: 

 kto je iniciátorom, resp. autorom tejto podpisovej akcie 
 čo je jej obsahom 
 na aký účel má slúžiť 
 kde je uložený tento dokument 
 
                                                              Ing. Miroslav Bodjan 
 
 

 
 
                                                  Ing. Miroslav Bodjan 
                                                      Jazernica 
                                                                                             06.07.2010 

Žiadosť o informáciu – odpoveď 
 
      Obec Jazernica žiadnu podpisovú akciu, ktorú uvádzate vo svojej 
žiadosti nevyvíjala a nezabezpečuje. Z tohto dôvodu Vám nemôžeme 
odpovedať na žiadnu Vašu otázku, resp. podať informáciu. 
Uvedené dávajúc na vedomie ostávam s pozdravom za Obec Jazernica 

 
                                                            Jaroslav Marek, starosta obce 
 
 

 
 
Nájde organizátor podpisovej akcie v sebe  toľko cti, že 

zverejní svoje meno a vysvetlí svoje pohnútky? 
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(Ne)dohoda o detskom ihrisku stále pokračuje... 
 

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jazernica bolo 
prerokované oznámenie Občianskeho združenia Jazernica o realizácií 
detského ihriska na mieste, ktoré určili poslanci v roku 2007 – pred 
bývalou základnou školou. Na návrh hlavného kontrolóra 
Kuzmányho všetci súhlasili, že bude uzatvorená „dohoda o tom, kto 
za čo zodpovedá.“ Zastupiteľstvo však schválilo „Vybudovanie 
detského ihriska Občianskym združením, na základe zmluvy 
o výpožičke.“ A začal sa kolotoč dopisovania:        
 

Zasielame Vám návrh zmluvy o výpožičke. Ak súhlasíte s návrhom,alebo máte 
pripomienky odpíšte. Potom  Vám bude zaslaná spolu so situačným 
zakraslením.  S pozdravom Jaroslav Marek-starosta obce, 19.7.2010 

 
Dobrý deň, 
obdržali sme Váš návrh zazmluvnenia realizácie detského ihriska na obecnom 
pozemku. Nakoľko Občianske združenie Jazernice je realizátorom ihriska, nemá 
združenie záujem o prenájom pozemku, ale o dodanie ihriska pre obec. Preto 
zasielame náš návrh zmluvy a prosíme o stanovisko obratom, aby sme mohli začať 
ihrisko stavať. Bc. Lucia Benčatová Richterová,  tajomníčka OZJ, 20.7.2010 
 

Vážená pani Bc. Benčaťová, 
po pohovore s poslancami Obecného zastupiteľstva obce Jazernica Vám 
zasielam stanovisko k zmluve o dielo. Na poslednom zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva dňa 8.7.2010 sa vôbec nerokovalo o zmluve o dielo. Žiadali ste 
len poskytnutie verejného priestranstva v obci na vybudovanie detského ihriska. 
Po fyzickej obhliadke priestranstiev sme sa dohodli, že Vám bude poskytnutý 
pozemok pri bývalej ZŠ s čím ste súhlasili. S Vašou zmluvou o dielo súhlasíme 
len v tom prípade, ak bude zariadenie detského ihriska umiestnené v 
areály Materskej školy v Jazernici.  
S pozdravom  Jaroslav Marek-starosta obce, 23.7.2010 

 
Dobrý deň pán starosta, 
presne ako hovoríte - Občianske združenie Jazernica chce vybudovať detské ihrisko, 
ktoré by bolo verejné, t.z. na verejnom (obecnom) priestranstve, prístupné pre 
všetkých. To ihrisko nebude súkromné, preto združenie nemá záujem o kúpu či 
prenájom pozemku, na ktorom bude obecné ihrisko, ale o vybudovanie  ihriska 
(zmluvne sa to nazýva dielo). To znamená, že obec poskytne priestor, na ktorom 
združenie postaví ihrisko pre deti. Zároveň sa zaväzujeme, že budeme ihrisko 
opravovať; vy ste sľúbili, že sa budete starať o pozemok (kosiť a pod.). Na 
zastupiteľstve nikde nepadlo, že chceme pozemok pre seba a už vôbec nie, že si 
ho chceme požičiavať. My chceme obci darovať detské ihrisko... Poslanci a Vy to 
odmietate? Zdraví Bc. Lucia Benčatová Richterová, tajomníčka OZJ, 23.7.2010 
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To, že chcete vybudovať detské ihrisko na svoje náklady a že bude verejné 
občania vedia už tri roky. Nevieme, prečo to neustále opakujete. Na obecnom 
zastupiteľstve predseda Občianskeho združenia žiadal aby obec dala miesto 
pri potoku. Po fyzickej obhliadke po ukončení Obecného zastupiteľstva 
08.07.2010 Vám bol znovu  ponuknutý pozemok pri bývalej ZŠ  s určitými 
podmienkami. Vaša odpoveď bola zamietavá, zmluvu o výpožičke ste 
dmietli. Ponukli ste nám dohodu o dielo a na tú Vám  bola daná odpoveď, že 
súhlasíme za podmienky,že ihrisko bude vybudované v areály MŠ. Tu by bolo 
zariadenie ihriska určite viac využité a celú zodpovednosť by prevzala 
Obec. Vo Vašej zmluve však nebolo nikde napísané,  že ste zodpovední za 
bezpečnosť detí a hygienu ihriska ako sme navrhli. Prečo sa chcete zbaviť 
všetkej zodpovednosti za prevádzku ihriska? Na Obecnom zastupiteľstve 
neodznelo, že bude vypracovaná dohoda o dielo a obec tu bude vystúpovať 
ako objednávateľ. Dali sme Vám návrhy a na nich trváme.  Starosta obce a ani 
poslanci Obecného zastupiteľstva neodmietajú výstavbu ihriska ako tvrdíte, len 
po skúsenostiach s Vašim Občianskym združením chceme mať presné 
pravidlá.  
                                  S pozdravom Jaroslav Marek starosta obce, 26.7.2010 

 

Pán starosta, v písomnom styku s nami, ako aj na zasadaní Obecného 
zastupiteľstva opakovane podsúvate pejoratívne vyjadrenia o občanoch v spojitosti 
s aktivitou nás občanov, obyvateľov Jazernice a s aktivitou  Občianskeho združenia 
Jazernica. Skutočnosť, že sa chováte k nám ako k občanom druhej kategórie,  je 
ponižujúca. Okrem toho  porušujete ako občan Slovenskej republiky a starosta 
Jazernice Ústavu Slovenskej republiky, ktorá zaručuje občanom rovnaké práva 
a prístup bez ohľadu na rasu, náboženstvo, politickú príslušnosť a i.. a zaručuje 
občanom SR právo na združovanie.   Preto si vyprosujem, aby ste opakovane 
osočovali nás občanov Jazernice a Občianske združenie Jazernica a 

1. žiadam Vás, aby ste neklamali a nevymýšľali si to, čo sa v skutočnosti na 
zasadaní Obecného zastupiteľstva neodznelo, máme totiž presný zápis,  

2. pýtam sa Vás, či pre Vás neplatí slovo chlapa,  
3. čo pre Vás znamená, že sme si podali ruky s Vami aj s poslancami 

Obecného zastupiteľstva (pani Čierná, pán Frívaldský, pán Kuzmány ml.) 
a za účasti  viacerých občanov obyvateľov Jazernice, na znak dohody, že 
môžeme urobiť detské ihrisko na  pozemku pred starou školou,   

4. či sa nepamätáte, že sme aj dohodli, že my urobíme vybavenie ihriska a vy 
zabezpečíte kosenie trávy?  

5. Vymýšľanie  dodatočných podmienok a posúvanie ihriska do areálu školy 
(škôlky) považujeme za úmyselnú obštrukciu.  

6. Váš spôsob komunikácie s nami je nedôstojný.  

Žiadam Vás o osobné stretnutie za účelom uzatvorenia problému detské ihrisko.   
Marián Benčat, predseda OZJ, 28.7.2010 
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M i r o s l a v   
B  O  D  J  A  N    
 

* podpredseda Občianskeho združenia   
  Jazernica 

 

Narodil som sa v roku 1957.  
Svoje školské roky a štúdia som prežil v Púchove. 
Nástup do práce a bytová otázka ma priviedli do Martina, kde 
som býval takmer 20 rokov. 
Vo svojej praxi som  v rôznych riadiacich funkciách vždy riešil 
predovšetkým stavby  bytovej, občianskej a technickej 
vybavenosti v regióne Turca, ale aj niektoré účelové stavby po 
celej republike. 
Doterajšie pôsobenie v stavebníctve vo mne zanechalo vplyv na 
môj osobný rozvoj a vývoj. Na jednej strane denne pracujem 
s ľuďmi, menším či väčším kolektívom, ktorý treba viesť, 
organizovať, usmerňovať, na druhej strane stretávam sa s 
investormi, ktorí vyžadujú za svoje peniaze stále väčšie 
množstvo a kvalitu dodanej práce, ktorí  prinášajú nové tvorivé 
invencie do práce, čo ma nepretržite obohacuje a zároveň 
posúva dopredu. 
V ostatných rokoch zmien a vývoja našej spoločnosti sa zvýšili 
nároky a požiadavky všeobecne nielen na život, služby, ale aj na 
ľudí, ktorí nás zastupujú, čo sa prenáša aj  do vlastného 
osobného života. 
Teší ma spolupráca s kolegami v OZJ, kde sa  podarilo vybaviť 
niekoľko grantov, z ktorých sme v obci vylepšili nielen životné 
prostredie /jazierko/, ale aj zvýraznili historickú hodnotu 
dominanty /kostol/ v našej obci. Podarilo sa vybaviť granty na 
technické vybavenie a prevádzku  združenia, granty na krytie 
sponzorských aktivít pre tunajšiu ZŠ a MŠ. Úspešní sme boli pri 
získaní grantu na projekty pre budúcu rekonštrukciu kostola. 
Darí sa získavať 2% z daní našich priaznivcov.   
Tieto skúsenosti potvrdzujú, že aj pri súčasnom biednom stave 
vo financovaní obcí a budúcich očakávaných ďalších finančných 
problémoch, bude platiť zázračný spôsob ako dosiahnúť 
maximum a to je - spájať sily, um, prijať občana ako partnera a 
riešiť veci verejné naozaj verejne. 
V občianskom združení Jazernica som našiel podobne 
zmýšľajúcich ľudí, zanietených vo svojom voľnom čase urobiť 
pre obec bez nároku na odmenu čokoľvek, čo posunie obec 
a život v nej dopredu a keďže som tu aj ja bývajúci, som rád, že 
ma do svojho prostredia prijali. 
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Jazernický kostol sa stal v poslednom období dejiskom veľkých zmien – 
okrem odkrytia starobylých fresiek v kostole a príprave rekonštrukcie 
kostola sa v júli 2010 stali zmeny aj na poste správcu farnosti. Odišiel pán 
farár Peter Jurčík a prišiel dôstojný pán HELic. ThDr. Pavol Kollár, 
PhD. Bližšie informácie o novom duchovnom otcovi prinesieme v ďalšom 
čísle Jazernických novín. 
 
Udalosťou sa stalo aj to, že rad 
miništrantov rozšírilo dievča.        
Veronika Bučkuliaková 
z Jazernice neváhala a obliekla si 
talár miništranta: 

Čo vlastne znamená 
miništrovať?   

Slovo miništrovať pochádza z 
latinského slova „ministrare“ a 
znamená slúžiť, posluhovať. 
Miništrovaním teda rozumieme 
posluhovať pri Pánovom oltári, 
slúžiť pri slávení eucharistickej 
obety, posluhovať pri vysluhovaní 
sviatostí i pri ostatných 
liturgických úkonoch a obradoch. 
Chlapcov (a aj dievčatá), ktorí 
vykonávajú túto službu, voláme 
miništranti. Miništrantská služba je vznešená, posvätná, je to služba 
rozmnožujúca Božie milosti, služba Pánovi a služba veriacemu ľudu. 
Vznešenosť miništrantskej služby spočíva v tom, že vo svätej omši sa 
sprístupňuje nekrvavým spôsobom obeta Ježiša Krista na kríži, ktorou sa 
svojmu otcovi obetoval za naše hriechy sám Boží Syn. Miništrant je po 
kňazovi najbližšie k samému Ježišovi Kristovi opravdivo, skutočne a 
podstatne prítomnému vo Sviatosti oltárnej pod spôsobom chleba a vína. 
Miništrantská služba je anjelská a posvätná. Vo svätej omši 
prostredníctvom sviatosti Eucharistie nám Pán Ježiš dáva samého seba. 
Miništrant, ktorý prisluhuje pri týchto liturgických obradoch, najmä pri 
svätej omši, vykonáva posvätnú službu, ktorá posväcuje jeho i všetkých 
veriacich. 

Podľa knihy Miništranti - František Miklúš, zdroj: ministrare.szm.com  
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   Spomienka na Františka Brisudu 
 

Jazernica zamrela, krv stuhla v žilách, život zostal stáť... Tie slová –
„Ferko sa zabil“ znejú kruto a neúprosne. V pondelok 26. júla sa 
stal obeťou tragickej dopravnej nehody v Martine, kedy šofér 
kamiónu nezvládol svoje vozidlo a vyletel z cesty. Pritom vrazil do 
Ferkovho auta... Ferko nič zlé nespravil, išiel v správnom cestnom 
pruhu, dodržiaval rýchlosť, ale nemal šancu zoči voči obrovskému 
ťažkému kamiónu.  
Odišiel milujúci manžel, starostlivý otec, syn, blízky priateľ, 
kolega. Jeden z mála, ktorý vedel nezištne pomôcť, ale aj prejaviť 
vďaku.  Prečo musel zomrieť taký dobrý človek? Ferko Brisuda 
zostane v našich spomienkach navždy takýto.  
Česť jeho pamiatke! 

    

 

U Z Á V I E R K A  B U D Ú C E H O  Č Í S L A :  3 1 . 8 . 2 0 1 0  
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