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JJ AAZZEERRNNII CCKKÉÉ  NNOOVVII NNYY  
 

 
 

U Z N E S E N I E  
z 26 zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa 
25. februára  2010   v zasadačke Obecného úradu Jazernica o 18.00 h. 

 

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
1. Žiadosť občanov za komunálny odpad 
2. Žalobu na vrátenie škody 538,40 €. 
3. Komisiu na posúdenie majetkového priznania starostu a kontrolóra za  
      rok 2009  v zložení: p. Jozef Baroš, Peter Frivaldský, Peter Kuzmány. 
4. Vytvorenie internetovej stránky obce  príslušnou inštitúciou. 
5. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2010. 
6. Nadstavbu a prestavbu budovy Obec. úradu, požiarnej zbrojnice a pošty. 

  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
1. Berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2010. 
2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce. 
3. Monitorovaciu správu za II. polrok 2009. 
4. Návrh záverečného účtu za rok 2009. 
5. Žiadosti občanov podľa bodu 2.2 zápisnice a podľa bodu 2.3 zápisnice. 

  Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: 
   1.   Vydať územné rozhodnutie na IBV Záhumienky. 

    Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi: 
   1.    Úlohy vyplývajúce zo zápisnice. 

   
 
      

O B S A H  

1     Uznesenie Obecného zastupiteľstva z 25.2.2010 

2     Zápisnica zo zasadnutia OZ 25.2.2010 

5     Občania: O čom to je? (pokračovanie) 
6     Občania: Prekvapenia zo zasadnutia OZ 
7     OZJ: Otvorený list na kontrolóra 
8     Z kroniky: Počasie v roku 1980 

8     Udalosti: Nezamestnaní zamestnaní pre obec 

9     Udalosti:  Obnovuje sa evidencia pozemkov 
10   Udalosti:  Jazernicu navštívil astronóm 

11   Farský úrad: Nová webová stránka 

12   Foto dnes: Jar prichádza... 
12   Na zamyslenie: O jednej myši 
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O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o  o b c e  J a z e r n i c a  z a s a d a l o  
p r v ý k r á t  v  r o k u  2 0 1 0  d ň a  2 5 . 2 . 2 0 1 0 .  P r e t o ž e  
o f i c i á l n a  z á p i s n i c a  n e o b s a h o v a l a  v š e t k y  p o d s t a t n é  
i n f o r m á c i e  z  r o k o v a n i a ,  z v e r e j ň u j e m e  z á p i s n i c u  
d o p l n e n ú  o  n e z a z n a m e n a n é  ú d a j e  ( d o p l n e n é  
i n f o r m á c i e  s ú  z v ý r a z n e n é  p o d č i a r k n u t ý m  p í s m o m  
k u r z í v a )  :  
 

Z á p i s n i c a  
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa 25. 02. 2010   

v zasadačke Obecného úradu Jazernica o 18.00 h 
 

Prezentácia: prítomní – podľa prezenčnej listiny, 
J.Marek, K.Kuzmány, J.Baroš, P.Frívaldský, P.Kuzmány., B.Čierna, V.Michálková 
M.Kudera, Z.Štefanová, E.Kuzmányová, E.Dianovská, A.Bodjanová, M.Bodjan, L.Benčatová 

Člen návrhovej komisie:  p. Peter Kuzmány 
Overovateľ zápisnice: p. Jozef Baroš, p. Peter Frívaldský 
Zapisovateľ: p. Karol Kuzmány 
 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie a kontrola plnenia uznesenia. 
2. Žiadosti a sťažnosti občanov a iných právnych subjektov. 
3. Správa hlavného kontrolóra obce.  
4. Návrh  záverečného účtu obce za rok 2009   
5. Informácie starostu obce. 
6. Diskusia. 
7. Návrh na uznesenie. 
8. Záver. 

 

K bodu č. 1 
1.1    Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce.  
1.2  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia:  
-   k uzneseniu „Písomne požiadať políciu o stanovisko k jestvujúcej ceste, na ktorú 

sa má napájať cesta k IBV záhumienky „ starosta prečítal list dopravného 
inšpektorátu, v ktorom inšpektorát podáva svoje stanovisko k ceste. Starosta 
navrhol nesúhlasiť s výstavbou rodinných domov na Záhumienkach. 

-   Zabezpečenie piesku na opravu jám na ceste k IBV pri stanici  nebolo zatiaľ 
realizované pre zvýšenú hladinu potoka. Na opravu jám sa použije riečny piesok. 

 

K bodu  č. 2  
 Starosta a hl. kontrolór predložili nasledovné žiadosti: 

2.1 žiadosť o úpravu výmeru  za komunálny odpad  

2.2 žiadosť o prijatie do pracovného pomeru na miesto upratovačky  v ZŠ Jazernica. 

2.3 žiadosť na výrobu zeminy pre pestovanie orchidey. Žiadosť predložil starosta na 
vedomie zastupiteľstvu, pretože na žiadosť už kladne odpovedal. 

2.4 žiadosti  ohľadom opilovania stromov, ktoré by sa malo uskutočniť do 15.4.2010. 
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  K bodu  č. 3 
3.1 Hlavný kontrolór predložil plán činnosti na 1. polrok na schválenie Obecnému 

zastupiteľstvu. Návrh plánu je vyvesený od 4. januára 2010 na obecnej tabuli. 
3.2 Predložil záznam o kontrole vybavovania sťažností a záznam o kontrole finanč- ných 

dokladov za druhý polrok 2009.  Záznamy sú súčasťou zápisnice. 
3.3 Hlavný kontrolór predložil správu o kontrolnej činnosti za rok 2009. Správa je súčasťou 

zápisnice. 
  K bodu  č. 4 

4.1 Účtovníčka Obecného úradu p. Vlasta Michalková predložila návrh záverečného účtu za 
rok 2009. Pripomenula, že návrh bude vyvesený na obecnej tabuli a po uplynutí 
zákonom stanovej lehoty   bude schválený OZ. 

  K bodu č. 5 
Starosta obce informoval: 

5.1 O rozsudku v mene SR, jednalo sa o krádež v ZŠ a MŠ v dňoch 19. júla  2005 
a 26. júla 2005. Krádežou vznikla škoda v hodnote 538,40 €, ktorú by mala obec 
vymáhať v občiansko-súdnom konaní od maloletých (návrh). 

5.2 Do 31.3.2010 musia v zmysle zákona starosta a hlavný kontrolór predložiť majetkové 
priznanie. Je potrebné zostaviť osobitnú komisiu z radov poslancov, ktorej je starosta 
obce  a kontrolór povinný predložiť majetkové priznanie. 

5.3 O projekte IBV pri Kuderov. Vodári do konca roka, elektrikári sa vyjadrili, že je potrebné, 
aby si stavebníci dali žiadosti o napojenie  na SSE a.s..  

5.4 O dotazníku, v ktorom sa mali občania vyjadriť k navrhovaným témam. Podrobne 
vysvetlil ako ľudia reagovali a oboznámil prítomných s výsledkami – 80 pre ZŠ, 110 pre 
OÚ, 6 pre KD, 1 pre rozhodnutie poslancov a 1 nevedel. 37 ľudí sa ankety nezúčastnilo. 
Väčšina občanov- voličov je za nadstavbu a prestavbu budovy Obecného úradu. Jednalo 
by sa o finančné prostriedky, o ktoré by sme chceli požiadať Euro fondy.  Treba osloviť 
projektanta, vysporiadať vlastnícke vzťahy, kolaudácia nie je, aj s poštou sa vysporiadať. 
Starosta oznámil, že to zabezpečí.  

5.5 O streleckej súťaži ktorá sa uskutoční 3. apríla 2010 a to 30. ročník.. Požiadal poslancov 
o pomoc pri zabezpečovaní súťaže. 

5.6 O zriadení webovej stránky, ktorej projekt bude stáť 170 € a ročne sa bude platiť 16 € 
(ponuka). 

5.7 K ceste pri stanici konštatoval, že zatiaľ nemáme žiadne informácie o tom či na tento 
projekt dostaneme financie. V každom prípade bude potrebné s jej výstavbou  rátať 
v roku 2010.  

5.8 K ceste na IBV Záhumienky poznamenal, že stanovisko polície je pre obec 
nedostačujúce. Vyjadril sa , že prístupová cesta je úzka, nie je pre 2 autá a nedá sa rozšíriť.   

   K bodu č. 6 
V diskusii vystúpili: 

7.1 Hlavý kontrolór sa pýtal, kedy sa osadia dopravné značky v dedine a hlavne k mostom. 
Je potrebné v marci dať opíliť stromy okolo potoka hlavne pri Štrbov a Dávidikov. 
Starosta vysvetlil, že osadenie tabúľ bude realizované až po opílení stromov  
v mesiacoch apríl a máj. Sú pripravené návrhy tabulí, ktoré budú po zverejnení 15 dní 
predložené na vedomie zastupiteľstvu.  
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7.2 Bc. Bodjanová sa pýtala, prečo sú v ankete podpísaní aj ľudia, ktorí momentálne nie sú 
v dedine. Poslanec p. Frivaldský vysvetlil, že nie je žiaden problém získať informácie od  
ľudí , ktorí sú momentálne mimo obce prostredníctvom internetu alebo mobilu. 
Starosta vyzval prítomných poslancov, aby vysvetlili, ako dávali dotazník vypracovať. 
Jednotliví poslanci konštatovali, že to majú v poriadku, nie sú  si  vedomí toho, že by 
porušili pravidla pri vyplňovaní dotazníka.  

7.3 Hlavný kontrolór navrhol, aby si obec vzala úver na stavbu cesty pri stanici. Poslankyňa 
Čierna navrhla, aby OÚ oslovil Ing. Litvu, poslanca ŽSK, aby pomohol v tejto veci. Na 
základe jeho stanoviska sa v apríli poslanci rozhodnú ako ďalej.  

7.4 K téme výstavby rodinných domov na Záhumienkach: hlavný kontrolór poznamenal, že nie 
je normálne dať si len tak žiadosť o územné rozhodnutie, najskôr je treba diskutovať s OÚ. 
Poslankyňa Čierna upozornila, že časť pozemku, kde je cesta je vo vlastníctve p. Hofferíka, 
načo starosta reagoval, že obec má vo vlastníctve pozemok od plota k plotu. Poslanec 
Kuzmány položil otázku, že v Markoviciach by sa tiež mal stavať RD a že tam je tiež úzka 
cesta. Starosta reagoval, že to je 1 RD a na Záhumienkach sa jedná o 12 RD a to je rozdiel.  

7.5 Ing. M. Bodjan položil otázku, či prejavil niekto záujem o nahliadnutie do materiálov ku 
súdnym sporom obce, čo ponúkal starosta v Jazernických novinách. Hlavný kontrolór 
odpovedal, že áno, ľudia sa zaujímali. 

7.6 Hl. kontrolór položil Lucii Benčatovej ako šéfredaktorke otázku o zodpovednosti za článok 
v Jazernických novinách o majetkových vzťahoch k pozemku za obec.úradom. Požiadal ju 
ako zodpovednú za Jazernické noviny, aby zisťovala, kde je pravda. Lucia Benčatová 
odpovedala na otázku, že za noviny je zodpovedný vydávateľ a za článok autor. Miroslav 
Bodjan v tejto súvislosti upozornil, že podstata článku bola v tom, že je jedno kto je 
vlastník, životohrozujúca ruina a nevysporiadanie pozemku je problém obecného úradu ako 
osoby povinnej konať v zmysle zákona.  

7.7 p. Štefanová pripomenula akútnosť opílenia stromov vedľa potoka pri Dávidikov. Ďalej 
sa pýtala, či by sa nedalo odložiť piesku po zimnom období , ktorý sa nachádza vedľa 
cesty. Piesok by sa dal použiť v zimných mesiacoch na posypanie cesty od rámp do ZŠ. 

7.8 Lucia Benčatová upozornila, že je prítomná na verejnom zasadnutí zastupiteľstva nie 
z dôvodu, aby odpovedala na otázky predstaviteľov OÚ, ale aby sa informovala o dianí 
v obci a požiadala o nezverejnenie jej časti diskusie alebo o zaslanie zápisnice na 
overenie. (Pozn.: OÚ si zvolil možnosť nezverejniť časť diskusie.) 

 

K bodu č.7 
Zapisovateľ prečítal návrh na uznesenie, ktorý bol poslancami OZ schválený. 

 

K bodu č.8 
Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce.  

 
Overovatelia zápisnice: p. Jozef Baroš, p. Peter Frívaldský             
 

Jaroslav Marek   Karol Kuzmány 
starosta obce         zapisovateľ 
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O ČOM TO JE? /pokračovanie/ 
Na srdečné pozývanie rozhlasom som zareagoval a prišiel som sa pozrieť ako naši 
zástupcovia rokujú, no rozpačitý začiatok kým sa plénum stalo uznášania schopné, vyzeral 
všelijako, len nie ako pripravené zasadanie po dvoch mesiacoch. 
Zatiaľ, čo manželka odsťahovaného poslanca dodatočne háji poslaneckú česť svojho 
manžela urazenými a výhražnými mailami zaslanými šéfredaktorke Jazernických novín, 
manžel poslanec prejavil svoj vzťah k voličom a obyvateľom po svojom – nenašiel si čas 
dôjsť na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. (My, občania by sme mali byť urazení.)  
Vyhodnotenie kontroverznej ankety na úvod prinieslo úlohu pre starostu, zabezpečiť 
vypracovanie projektovej dokumentácie na nadstavbu OÚ. Všetko by bolo v poriadku, 
pokiaľ, by korunu všetkému nenasadil sám starosta skonštatovaním, že dodnes nemá od 
budovy kolaudačné rozhodnutie a nie sú vysporiadané majetkové pomery s Poštou. 
Doklady vraj zháňal pred 5 až 6 rokmi a – nezohnal. Prečo vec nedotiahol - nepovedal, ale 
dať teraz vypracovať projekt nemá zmysel – bude do šuplíka. Zámer žiadať peniaze 
z grantu je v tejto chvíli chyméra, pretože prvý požadovaný doklad bude list vlastníctva. 
O čom to je? 

Diskusia okolo vydania územného rozhodnutia pre výstavbu nových domov prebehla 
krátko a tendenčne. Zatiaľ, čo iné obce podporujú svoj rast a rozvoj, v našej napriek tomu, 
že prichádza súkromný investor a obec by mala byť ústretová a nápomocná, osobné záujmy 
dotknutých osôb prevládli nad racionalitou a namiesto podpory  vyslovili až na jedného 
poslanca všetci nesúhlas. Výrok starostu, že keď sa stavebník odvolá, rozhodne súd - je 
cesta rovno do problémov, ktoré si neskôr „vyžerieme“ všetci. O čom to je? 
Ďalšia úloha prijatá za účelom opravy prístupovej cesty bola realizovaná na druhý deň  
po zastupiteľstve. Ťažkú drinu vykonali chlapi kopaním a navážaním štrku z potoka 
a vozením na káre až ku železnici, kde zasypali časť dier. Ten maras čo vznikol jazdením 
po zasypaných  jamách sme tri dni prežívali s hromžením, kým sa cesta nedostala  do 
pôvodného vymletého stavu. Bola to zbytočná robota a vyhodené peniaze. O čom to je? 
Diskusia priniesla  prejav hlavného kontrolóra, ukážkovo neprimeraný voči hosťovi - žene. 
Pán Kuzmány je zamestnanec OÚ, má svoje úlohy a povinnosti, ale ignorácia niektorých 
občanov, nadradenosť, napomínanie a mentorovanie zaiste do jeho náplne práce nepatria. 
Hoci som v diskusii vystúpil a spýtal sa, či ľudia prejavili záujem o materiály zo súdnych 
sporov, tento zápis sa v zápisnici  neobjavil. (Iniciatívny starosta a HK poskytovanie 
informácií potvrdili, no v tej chvíli netušili, že konali protiprávne.) Treba poznamenať, že 
zápis robil HK a patrične ho upravil. O čom to je? 
Rovnako sa v zápisnici neobjavil zápis o diskusii, kde sa rozoberali otázky okolo 
Rutkayovskej záhrady a ruinách v nej, kde som hl.kontrolórovi a poslancovi Frívaldskému 
musel vysvetľovať, že nimi neprimerane zdôrazňované majetkové pomery nie sú dôležité 
pre výkon obce ako stavebného úradu, aby v zmysle zákona zabezpečila u vlastníka, 
na jeho náklady odstránenie ruín. Pán Kuzmány disponuje informáciami, ktoré 
nevhodne na rokovaní použil a zverejnil, hoci boli vyslovené na osobnom stretnutí 
s predsedom OZJ. Stalo sa to opakovane. O čom to je?  
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Vystúpenie poslanca Frívaldského  ktorý sa tváril ako znalec stavebného zákona  
a realizátor ankiet bolo unavujúce, pretože počúvať jeho „rozumy“ tvrdo presadzované ako 
neomylný názor, bola strata času a mlátenie prázdnej slamy. Myslím si, že pokiaľ nebudú 
naši zástupcovia chodiť na zasadnutia aspoň trochu podkutí, bude celé rokovanie a diskusia 
len výmenou názorov, kde sa prítomní akurát zbytočne vyhecujú a skončia bez 
zmysluplných záverov. O čom to je? 
„Bomba“ na záver zasadnutia Obecného zastupiteľstva je zvečnená v uznesení - poslanec 
Kuzmány ako člen komisie, dostal za úlohu vykonať previerku majetkových pomerov u 
hlavného kontrolóra  p. Kuzmányho... O ČOM TO JE ...?  

M. Bodjan 
 

 

PPPPPPPPPPPPrrreeekkkvvvaaapppeeennniiiaaa   zzzooo   zzzaaasssaaadddnnnuuutttiiiaaa   ooobbbeeecccnnnéééhhhooo   zzzaaassstttuuupppiiittteeeľľľssstttvvvaaa   
 

Po dlhšej dobe som sa opäť zúčastnila zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Myslela som,  že s odstupom času nebudem ničím neobvyklým prekvapená, ale 
opak je pravda. Hneď v úvode ma zarazila chabá účasť našich volených 
zástupcov. I napriek tomu, že starosta čakal so zahájením zasadnutia, stále 
boli prítomní len dvaja poslanci, čím neboli uznášania schopní, zato prevaha 
hostí bola značná. Po dobrej chvíli dobehol narýchlo „splašený“ mladší 
z poslancov. Už  do rozbehnutého programu došla nakoniec p. poslankyňa. 
Odsťahovaný poslanec sa neunúval vôbec, ani len dôvod neprítomnosti 
nepovažoval za slušné vopred vysvetliť. No prekvapenie pre mňa pokračovalo 
ďalej. Po otvorení diskusie som sa prihlásila o slovo aj ja. Ešte som nestihla 
dopovedať prvú vetu a už som bola prerušená nevyberaným spôsobom p. 
Frívaldského. Dostala som od neho školenie aj keď som o to nestála. Školenie 
typu „piate cez deviate“ ma nezaujímalo, nemalo pre mňa žiadnu validitu 
a ostatných nudilo.  V ďalšej prebiehajúcej diskusií prítomných opakovane 
zaznelo, že súkromný  majetok občana je nedotknuteľný. Keďže ma táto téma 
zaujala, položila som otázku, aký je rozdiel medzi súkromným majetkom 
ostatných občanov a naším súkromným majetkom? Opäť som dostala lekciu od 
p. Frívaldského. Aj keď sa snažil, zmotal niečo, čo nemalo hlavu ani pätu. Je 
smutné, keď sa niekto nasilu pasuje za znalca niečoho, čo sám nepozná 
a nemá o tom dostatočné vedomosti. V takomto prípade mlčať je zlato. Ani 
nervózne,podráždené vystúpenie HK nebolo vhodné, najmä ako svoj diskusný 
príspevok cielene venoval prítomnému hosťovi, navyše keď to bola žena. 
A posledné prekvapenie ma čakalo pri čítaní zápisnice z tohto 26. zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva:  keď som sa v diskusií pýtala, prečo boli podpísaní 
v dotazníku občania, ktorí v obci nebývajú,... a v zápisnici je uvedené ... 
napísaní...   čo nie je jedno a to isté. 
To nepotrebuje žiadny komentár, snáď len toľko, že  ani s odstupom času sa 
vôbec nič nezmenilo a do zápisnice sa napíše len to, čo sám zapisovateľ uzná za 
vhodné. V diskusii Vám „skočia do reči“, nenechajú Vás vôbec dohovoriť, 
diskutujúci je prerušený nervóznym a nevychovaným správaním  našich  
zástupcov. 
                                                                                                               A.Bodjanová 
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Hlavný kontrolór  
Karol Kuzmány 
Obecný úrad   J A Z E R N I C A  

 
Podnet na vykonanie kontroly     
 

V mene obyvateľov Jazernice združených v Občianskom združení Jazernica 
dávam podnet na prešetrenie postupu pána Jaroslava Mareka, starostu obce Jazernica 
vo veci vykazovania a evidencie účtovných dokladov, ktorými bola zúčtovaná 
dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre obec Jazernica. 

Starosta Marek sa vyjadril na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 
Jazernica dňa 13.12.2008, že nakoľko „mesačná suma bola nízka, na základe toho si 
vybavil pokladničné doklady a faktúry v predajni na tieto mesačné nákupy, ktoré sú 
riadne zaúčtované v účtovníctve, ale náradie a materiál neboli prevzaté. V inventáre 
majetku obce budú, ale len fiktívne. Peniaze boli odkladané cielene a po našetrení 
vyššej sumy bolo zakúpené náradie, potrebné pre obec, s ktorým uchádzači  
o zamestnanie pracovali. Takto bolo nakúpené náradie: rotačný žací stroj, 
krovinorezka, štiepačka na drevo, nožnice na živý plot, elektrická priamočiara píla 
a zvárací aparát. Podrobne to bude zachytené v protokole o kontrole. Následne na to 
bude vykonaná oprava v inventári majetku obce, kde bude zaevidované skutočne 
nakúpené náradie.“ 

Z uvedeného vyplýva, že starosta obce Jazernica fiktívne vykázal nákup 
náradia a materiálu na základe fiktívnych faktúr, pokladničných dokladov a uvedení 
nepravdivých údajov v inventári obce, pričom k reálnemu nákupu a prevzatiu týchto 
vecí nedošlo.  Máme preto podozrenie, že týmto konaním starosta obce Jazernica pán 
Jaroslav Marek uviedol nepravdivé údaje a skreslil informácie v účtovníctve obce, 
ktoré mali slúžiť na kontrolu dotácie pre obec Jazernica zo strany poskytovateľa Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň Vás žiadame o zaslanie protokolu o kontrole, 
na ktorý sa starosta Marek vo vyjadrení odvoláva.  

Informáciu o prešetrení sťažnosti očakávame aj s výsledkami, ku ktorým ste 
dospeli, najneskôr v lehote do 30 dní od doručenia tohto listu. 

Upozorňujeme Vás, že podľa nášho právneho rozboru by konanie starostu 
mohlo spĺňať znaky protiprávneho konania, ktoré je definované v Trestnom zákone ako 
skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie.   

Z tohto dôvodu ako občania obce máme záujem celú záležitosť podrobne 
prešetriť. 

 

S pozdravom 

                                                                            Doc. MUDr. Marián Benčat, PhD. 
                                                                                           predseda združenia  
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                Sociálne pomerySociálne pomerySociálne pomerySociálne pomery v roku  1980 v roku  1980 v roku  1980 v roku  1980    
Životná úroveň všetkých nás každoročne stúpa. Zlepšuje sa nielen bývanie občanov, ale 
aj vybavenie domácnosti. Od roku 1971 bolo v obci postavené 19 nových obytných 
domov. Z celkového počtu 74 trvale obývaných bytov je v 54 kúpeľňa a v 37 ústredné 
kúrenie. Občania vlastnia 63 chladničiek, 7 automatických práčiek, 19 osobných áut, 5 
motocyklov, 65 televízorov, z toho jeden farebný. 
Všetky tieto vymoženosti si občania nadobudli len usilovnou prácou. Želáme si všetci, 
aby sme tieto nadobudnuté hodnoty mohli plne a najmä v mieri a spokojnom živote 
využiť. 

Zdroj: „Opis kroniky obce Jazernica rok 1980“ 
 
 

U D A L O S T I  
    

Nezamestnaní, ktorým starostovia a primátori vytvorili nové 
pracovné miesta, začali pre obce pracovať už od prvého apríla. 

  
Obec ich bude zamestnávať deväť mesiacov a ich hrubý príjem bude najviac 370 eur. 
Na štart novej formy zamestnávania sa samosprávy pripravovali celý mesiac. 
Úrady práce na celom Slovensku už majú spolu 335 žiadosti od miest a obcí, ktoré 
na začiatku vytvoria 1700 nových pracovných miest. Nové miesta budú vznikať aj 
ďalej: „Máme k dispozícií zdroje, ktoré by mali vygenerovať približne 9000 nových 
pracovných miest“ hovorí Ján Sihelský, riaditeľ Ústredia práce, soc. vecí a rodiny. 
„Ľudia, ktorí budú týmto novým nástrojom zamestnaní, tak skutočne budú 
zamestnaní, skutočne budú v zamestnaneckom pomere“ tvrdí Eleonóra Nekorancová, 
riaditeľka Úradu práce v Čadci. Podľa Heleny Bohatovej, riaditeľky Úradu práce 
v Nových Zámkoch: „Sú to napríklad práce  v oblasti envrironmentalistiky, čiže 
nejaký ten separovaný zber, je to oblasť napríklad ochrany životného prostredia, 
ďalej sú tam stavebné práce“.  „Určite to pomôže torchu riešiť aspoň na prechodné 
obdobie situáciu nezamestnanosti v našom okrese, no a potom už predpokladáme, že 
v najbližšom obodbí sa situácia porieši sezónnymi prácami“ dopĺňa Daniela Fejová, 
riaditeľka Úradu práce v Námestove. Starostovia budú zo svojich rozpočtov 
čiastočne prispievať na platy ľudí. Majú obavy kde na to vziať. „Málo finančných 
prostiredkov príde najmä z podielových daní, sme si vedomí toho rizika“ informuje 
Jozef Derňár, starosta Palárikova). Úrady práce prispejú na platy nezamestnaných 
prvé tri mesiace 90%, potom 80% a v posledných troch mesiacoch im preplatia 75%.   
 

    Zdroj: STV  
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OBNOVUJE SA EVIDENCIA POZEMKOV V JAZERNICI 

 

V novembri 2009 zverejnil Katastrálny úrad v Žiline  výzvu 

na predloženie ponuky na vypracovanie registrov obn ovenej 

evidencie pozemkov (ROEP) pre katastrálne územie Do lná 

Štub ňa, Jazernica a Kevice.  Termín ukon čenia výzvy 

4.1.2010. 
 

Z viacerých záujemcov o realizáciu uvedenej služby bola vybratá 
firma  PIPS s. r. o., Legionárska 23, 010 01 Žilina. 
Podľa informácií vedúcej technického odboru Katastrálenho úradu 
v Žiline, Ing. Márie Hollej ešte nie je podpísaná Zmluva o dielo č. 
134/2010, nakoľko lehota viazanosti uvedená v súťažných 
podkladoch a vo výzve bola predĺžená do 8.4.2010. V zmysle tejto 
zmluvy má byť register ukončený do 02.03.2012. 
O zverejnení ROEP  hovorí § 7 ods. 1 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. 
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v 
znení neskorších predpisov - správny orgán zverejní register počas 30 
dní na verejné nahliadnutie na obvyklom mieste v obci. V prípade, ak 
máte záujem dozvedieť sa viac o tomto konaní, o činnosti komisie,... o 
všetkom pojednáva vyššie uvedený zákon. 
 

A načo bude slúžiť ROEP ? Podľa zákona NR SR č. 180/1995 sa 
zisťujú dostupné údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim a na 
ich základe sa zostavuje a schvaľuje register obnovenej evidencie 
pozemkov. Predmetom konania sú pozemky vymedzené plošne 
vlastníckymi vťahmi alebo držbou, ktoré nie sú evidované podľa 
osobitných predpisov v súbore geodetických informácií a v súbore 
popoisných informácií. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že po zápise 
registra obnovenej evidencie pozemkov do katastra nehnuteľností 
budú vlastnícke práva ku všetkým pozemkom v danom katastrálnom 
území evidované v listoch vlastníctva na 1/1 (okrem evidovania 
duplicitného vlastníctva).  
Katastrálny úrad vyberie na konanie určený operát. 

 
 Zdroj: Katastrálny úrad v Žiline 
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M E T E O R I T   K O Š I C E 
 

Pred Veľkonočnými sviatkami navštívil Jazernicu 
astronóm, ktorý hľadal prvý meteorit na 
Slovensku: RNDr. Ján Mäsiar, riaditeľ Kysuckej 
hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. 
 
Dňa 28.2.2010 tesne pred polnocou sa na oblohe 
udiala udalosť, o ktorej dnes na Slovensku už asi 
každý vie. Iba na pripomenutie:  V čase 23:24:46 
sa oblohou prehnal jasný záblesk, ktorý svojou 
intenzitou 1000x presvietil Mesiac v splne. Veľmi 
jasný meteor – bolit vznikol v dôsledku zrážky 
malého kozmického telesa s našou Zemou. Veľká 
časť telesa zhorela v atmosfére. Vo výške 35 km nad zemou došlo k najväčšej explózii a 
teleso sa rozbilo na malé úlomky. V odbornej aj laickej verejnosti rezonovala otázka, či 
teleso zhorelo celé alebo časť z neho v podobe meteoritov dopadla na Zem. A keď 
dopadla, tak kde? Dnes už to vieme! Meteorit nezhorel celý, slovenským astronómom sa 
dokonca podarilo úlomky meteoritu v blízkosti Košíc nájsť!  
 

To, že výpočty  špecialistov Astronomického ústavu Českej akadémie vied boli presné, 
potvrdila až prvá spoločná expedícia Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici 
a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá 
po roztopení snehu 20. marca našla prvý meteorit. 
Úspešnosť expedície za hľadaním meteoritu „Košice“, ako sa bude tento vesmírny pútnik 
volať, spočívala aj v tom, že boli takmer ideálne podmienky na jeho hľadanie. Meteorit 
dopadol do snehu, čo zabránilo jeho prepadu do lístia alebo trávy. Od dopadu do stopenia 
snehu uplynula veľmi krátka doba, kameň nemohol zerodovať a zmeniť svoj vzhľad, 
zostali na ňom všetky typické znaky. Terén, do ktorého dopadol, bol relatívne ľahko 
prístupný. Nezanedbateľná pri hľadaní je organizačná stránka a spolupráca 
zainteresovaných odborných inštitúcií.  
 

Analýza meteoritu určila, že sa jedná o najbežnejší typ kamenných meteoritov. Z 
komerčného hľadiska majú úlomky malú cenu, ale z vedeckého hľadiska obrovskú. Ide o 
veľmi výnimočný prípad. Na svete je nájdených okolo 40 000 meteoritov, ale z toho len 
13 má doteraz určenú dráhu. U tohto meteoritu vieme, z ktorej časti Slnečnej sústavy k 
nám prišiel, z akého materiálu sa skladajú telesá, ktoré tam obiehajú a aké podmienky v 
tejto oblasti panovali, keď sa formovala Slnečná sústava. 
A na záver: Nájdenie meteoritu „Košice“ je dôkazom toho, že vedecké objavy a úspechy 
prichádzajú po dôkladnej analýze dát, po použití vedomostí a presných výpočtov a ich 
overovaní. Toto sa volá veda. Bez virgule, astrológov a iných veštcov. 

Viac nájdete na webovej stránke www.astrokysuce.sk  
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Veriaci vo farnosti Mošovce sa môžu radovať – pánovi farárovi Jurčíkovi sa 
podarilo uviesť do prevádzky novú webovú stránku farnosti 
www.mosovce.fara.sk . Na webovej stránke nájdete stručné informácie o 
jednotlivých farských filiálkach – Mošovce, Blatnica a Jazernica a aktuálne 
farské oznamy: 
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Jar prichádza... 
a s ňou aj bociany – Pekárik priletel na Jozefa 19.3. a o päť dní 
neskôr sa vrátil do Jazernice aj druhý bocian. 
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Jedného dňa pozerala myš cez svoju škáru v stene a videla, ako gazda dáva na zem 
pascu. S veľkým krikom vybehla na dvor medzi zvieratá a kričala: „V dome je pasca!“. 
Sliepka zdvihla hlavu a povedala: „Pani myš, to je pre vás vážny problém, ale nie pre 
mňa. Ja sa kvôli tomu nemusím vôbec vzrušovať.“ Myš sa otočila na prasa a to súcitne 
povedalo : „Je mi Vás veľmi ľúto, ale nemôžem pre Vás nič urobiť.“ Myš prišla ku 
krave : „Oh, pani myš, ja kvôli Vám predsa neponesiem kožu na trh.“ Tak sa myš 
vrátila do domu, aby sa sama postavila pasci. V noci pasca sklapla aj so svojou obeťou. 
Gazdiná sa šla pozrieť a pretože bola tma, nemohla vidieť, že sa do pasce chytila 
jedovatá zmija. A tá zmija ju uštipla. Gazda rýchlo zaviezol ženu ku lekárovi, avšak 
keď prišli domov, žena stále mala horúčku. Preto zarezal sliepku, aby jej spravil dobrú 
slepačiu polievku. Chorú prišli navštíviť priatelia, preto zabil prasa, aby ich mohol 
pohostiť. Bohužial, žena zomrela a gazda vystrojil kar, na ktorý zabil kravu. Myš to 
všetko sledovala cez svoju škáru v stene.  
Preto, keď nabudúce budeš počuť, že niekto má problém a myslíš si, že sa ťa to netýka, 
spomeň si – keď je ohrozený jeden z nás, všetci sme v nebezpečenstve.   
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