Zápisnica
z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 10.novembra 2014
Prítomní :
starosta obce :
poslanci OZ :

Ing.Gabriel Nagy
PaedDr.Pavol Martinove, Mgr. Mária Pekarovičová, Dezider Bodnár,
Ing. Jana Sabolová, Štefan Turčik, Ing. Ervin Bačo, Ing. Jozef Menda

Neprítomní poslanci OZ : Marián Dzurik-ospravedlnený, Alexander Horváth - ospravedlnený
Ostatní prítomní :
Občania :

Ing. Hospodár Jaroslav – hlavný kontrolór obce
podľa prezenčnej listiny

Program rokovania
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba návrhovej komisie
3. a) Určenie overovateľov zápisnice
b) Určenie zapisovateľa
4. Správa o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ
5. Návrh IV. zmeny programového rozpočtu obce na rok 2014 a I. Zmena plánu podnikateľskej
činnosti- Lesy obce Jasov na rok 2014
6. Čerpanie programového rozpočtu obce za III. štvrťrok 2014 a plnenie plánu podnikateľskej
činnosti-Lesy obce Jasov za III. Štvrťrok 2014
7. Prekovanie žiadostí o poskytnutie finančnej pomoci občanom v hmotnej núdzi
8. Prerokovanie žiadostí o povolenie zaplatenia nedoplatkov na nájomnom v splátkách
9. Prerokovanie žiadosti o ukončenie nájomnej zmluvy za byt v 20b.j. dohodou
10. Prerokovanie zmeny poskytovateľa internetových služieb pre obec
11. Úprava výšky nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytov s nižším
štandardom
12. Rôzne
13. Interpelácie
14. Diskusia
15. Záver
ROKOVANIE:
K bodu č.1 – Otvorenie rokovania
Rokovanie OZ otvoril Ing. Gabriel Nagy, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a
občanov obce. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomných 6 poslancov OZ.
Oboznámil prítomných s programom, hlasovaním za 6, proti 0, zdržal sa 0 poslanci s jeho bodmi
jednohlasne súhlasili.
K bodu č.2 – Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol do návrhovej komisie poslancov: PaedDr. Pavla Martinove a Ing. Jozefa Mendu.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0, návrhová komisia odsúhlasená.
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K bodu č.3
a) Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Mgr. Pekarovičová Mária a Dezider
Bodnár. Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0, overovatelia zápisnice odsúhlasení
b) Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľku z rokovania starosta určil pracovníčku obecného úradu Zuzanu Csoltkovú
K bodu č.4 – Správa o plnení prijatých uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach OZ
Starosta oboznámil prítomných so správou o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí OZ /príloha č.1/. OZ uznesením č. 283/08OZ/2014 zo dňa 25.8.2014 schválilo žiadosť
firmy ARPROG a.s., Poprad o prenájom skladových priestorov v čase výstavby kanalizácie v obci.
Nájomná zmluva bola spracovaná, k podpisu zatiaľ nedošlo, úloha je čiastočne splnená.
Uznesením č.284/08OZ/2014 OZ schválilo uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene, ktoré spočíva
v povinnosti ŽSR strpieť uloženie kanalizácie, so ŽSR, nakoľko sa v obci rozširuje vodovod a časť
stavby bude zasahovať do pozemkov ŽSR. Cena poplatku za zmluvu, ktorá je potrebná k
stavebnému povoleniu je vo výške 302,40 eur bez DPH. Zmluva je spracovaná, fa uhradená-úloha
splnená. Ďalším uznesením č.285/08OZ/2014 OZ schválilo v zmysle predloženej žiadosti rodičov
detí navštevujúcich ZŠ v Moldave nad Bodvou, aby obec zabezpečila v spolupráci s firmou
Eurobus, a.s. prepravu detí do Jasova s odchodom o 14.45 hod z autobusovej zastávky na ul.
Severná a Československej armády za príplatok. Po dohode obce s firmou Eurobus, a.s. od
14.decembra 2014 bude autobus zachádzať aj ku školám, rodičia sú informovaní, úloha je splnená.
Uznesením č. 286/08OZ/2014 OZ uložilo stavebnej komisii v spolupráci s obecným úradom jednať
s konateľom firmy MON-DREV ohľadom riešenia a zabezpečenia stavebných prác. Podľa
vyjadrenia firmy MONDREV, výstavba bytov bola zastavená kvôli výstavbe kanalizácie v obci.
Byty sa budú stavať neskôr, nakoľko treba zrealizovať zmenu stavebného povolenia.
Uznesením č.287/08OZ/2014 OZ schválilo jednorazovú finančnú pomoc pre Evu Žigovú vo výške
175,- eur. Táto suma bola p.Eve Žigovej vyplatená, úloha splnená.
Uznesením č. 290/11OZ/2014 OZ obce Jasov
berie na vedomie
správu o plnení prijatých uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach OZ
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.5 – Návrh IV. zmeny programového rozpočtu obce na rok 2014 a I. Zmena plánu
podnikateľskej činnosti Lesy obce Jasov na rok 2014
Predsedníčka finančnej komisie, poslankyňa Sabolová oboznámila prítomných s návrhom zmeny
rozpočtu k 10.11.2014 /príloha č. 2/. Zo strany finančnej komisie je odporúčané návrh zmeny
rozpočtu prijať. Počas prerokovania tohto bodu došiel na zasadnutie ďalší poslanec, prítomných
poslancov 7. Prílohou č.3 zápisnice je návrh zmeny plánu podnikateľskej činnosti Lesy obce Jasov,
ktorú predniesla predsedníčka finančnej komisie poslankyňa Sabolová. K týmto zmenám zaujal
stanovisko /príloha č.4/ aj hlavný kontrolór obce, ktorý odporúča prijať zmenu programového
rozpočtu .
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Uznesením č. 291/11OZ/2014 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu IV. zmeny programového rozpočtu na rok 2014
2. schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 4/12014
3. schvaľuje
zmenu plánu hospodárskej činnosti Lesy obce Jasov
Hlasovanie /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č. 6 – Čerpanie programového rozpočtu obce za III.štvrťrok 2014 a plnenie plánu
podnikateľskej činnosti -Lesy obce Jasov za III. štvrťrok 2014
Predsedníčka finančnej komisie poslankyňa Sabolová oboznámila prítomných s čerpaním rozpočtu
obce k 30.9.2014 a plnením plánu podnikateľskej činnosti Lesy obce Jasov za III. štvrťrok 2014
/príloha č.5 a č.6/.
Uznesením č.292/11OZ/2014 OZ obce Jasov
berie na vedomie
čerpanie programového rozpočtu obce za III. štvrťrok 2014 a plnenie plánu podnikateľskej
činnosti Lesy obce Jasov za III. štvrťrok 2014
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.7 – Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančnej pomoci občanom v hmotnej núdzi
Na obecný úrad boli doručené dve žiadosti o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci. Prvou
žiadateľkou je Tatiana Bódyová /príloha č.7/, ktorá žiada príspevok z dôvodu operácie nádoru v
Prahe. Keďže spĺňa všetky podmienky podľa VZN č.2/2011, finančná komisia odporúča poskytnúť
príspevok vo výške 50 eur. Druhým žiadateľom je Rastislav Samko /príloha č.8/, ktorý žiada o
príspevok z dôvodu požiaru obydlia. Podľa VZN obce Jasov č.2/2011 §4 ods.1a) jednorazová
dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá žiadateľovi na úhradu mimoriadnych výdavkov do 25
eur na 1 člena rodiny raz za kalendárny rok na nevyhnutné ošatenie a podľa §3 ods.6b) nemôže byť
jednorazová finančná pomoc poskytnutá žiadateľovi, ktorý nemá uhradené všetky záväzky voči
obci. Keďže podľa doložených dokladov spĺňa podmienky ohľadom životného minima, ale obecný
úrad eviduje pohľadávku vo výške 54,23 eur za komunálny odpad, z tohto dôvodu finančná
komisia nesúhlasí s poskytnutím jednorazovej finančnej pomoci.
Uznesením č.293/11OZ/2014 OZ obce Jasov
1. schvaľuje
poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre Tatianu Bódyovú, bytom Medzevská
592/35, Jasov v zmysle § 4 ods.1 písm.d) VZN č.2/2011 o poskytovaní soc. pomoci,
nenávratnej finančnej pomoci občanom v hmotnej núdzi a jednorazove dávky hmotnej núdzi vo
výške 50,- eur.
2. berie na vedomie
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žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre Rastislava Samka, bytom
Medzevská 549/123, Jasov na nákup ošatenia pre každého člena rodiny, v zmysle § 4 ods.1
písm.a) VZN č.2/2011 o poskytovaní soc. pomoci, nenávratnej finančnej pomoci občanom v
hmotnej núdzi a jednorazove dávky hmotnej núdzi vo výške po 25,- eur na 7 členov t.j. celkom
175,- eur z dôvodu požiaru chatrče. Nakoľko žiadateľ má pozdĺžnosti voči obci Jasov vo výške
54,23 eur na poplatkoch za odpad, finančná komisia navrhuje žiadosti nevyhovieť, ale v
prípade úhrady dlžnej čiastky zo strany žiadateľa navrhuje žiadosť znova prerokovať.
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.8 – Prerokovanie žiadostí o povolenie zaplatenia nedoplatkov na nájomnom v splátkach.
Nájomníci obecných domov Zenit podali na obecný úrad žiadosti o splátkové kalendáre, nakoľko
neplatili nájomné a poplatky za služby spojené s bývaním. Prebehlo stretnutie s právnym
zástupcom obce, kde nájomníci boli upozornení na možnosť súdneho vysťahovania v prípade
nezaplatenia dlhu. Obecné zastupiteľstvo musí súhlasiť s uzatvorením splátkových kalendárov s
týmito nájomníkmi. Finančná komisia súhlasila so splátkami za podmienok, že v prípade
nezaplatenia splátky v lehote alebo v danej výške stráca dohoda platnosť, je splatný celý
nedoplatok a nasleduje podanie na súd.
Uznesením č.294/11OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
uzatvoriť so žiadateľmi splátkový kalendár na úhradu nedoplatkov za nájom a poplatky spojené s
užívaním nízkoštandardných bytov vo výške 50,- eur mesačne vždy k poslednému kalendárnemu
dňu v mesiaci pre nasledovných dlžníkov:Klempárová Erika, Medzevská 707/12,
Dzurik Eugen a Dzuriková Jolana, Medzevská 709/18, Horváth Milan a Horváthová Angelika,
Medzevská 708/10, Žiga Ivan a Žigová Margita, Medzevská 711/147, Horváthová Marta,
Medzevská 706/14, Dzuriková Denisa a Žiga Dávid, Medzevská 712/145
V prípade nezaplatenia splátky v lehote a vo výške stráca dohoda splatnosť o splátkach, je splatný
celý nedoplatok a potom nasleduje podanie na súd.
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 1(poslanec Menda)/
K bodu č. 9 – Prerokovanie žiadosti o ukončenie nájomnej zmluvy za byt v 20 b.j. dohodou
Na obecný úrad bola doručená žiadosť Evy Olšavskej a Jozefa Olšavského o ukončenie nájomnej
zmluvy dohodou ku dňu 30.11.2014.
Uznesením č. 295/11OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
na základe predloženej žiadosti nájomcu Jozefa Olšavského s manželkou Evou Olšavskou,
bytom Ku kachličkárni 645/3, Jasov, byt A5 ukončenie nájomného vzťahu dohodou ku dňu
30.11.2014
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
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K bodu č.10 – Prerokovanie zmeny poskytovateľa internetových služieb pre obec
Od roku 2007 je zriadená internetová stránka, na ktorej sú zverejňované informácie z obce cez
administrátorku a firmy, ktoré poskytujú internetový priestor na svojich serveroch. Stránka obce
spĺňa všetky štandardy, ale poskytovateľ serverov nezabezpečuje všetky veci, čo sa týka
legislatívy. Došla nám ponuka od firmy Webex, v rámci poskytnutia webovej stránky zabezpečí
všetky legislatívne podmienky, ktoré v súčasnosti na Slovensku sú, s tým, že obec zaplatí
jednorazový poplatok 580,- eur za zriadenie stránky a mesačný poplatok 12,- eur.Táto firma
spravuje cca 100 obcí. Po konzultácii s administrátorom, odporúča zmeniť poskytovateľa
internetovej stránky. Poslanec Martinove za kultúrnu komisiu sa vyjadril, že za posledné roky
internetová stránka často vypadáva, správca sa zatajuje, takže jednoznačne odporúčajú takisto
zmeniť správcu. Starosta sa vyjadril, že systém stránky je dosť komplikovaný, nová ponuka je
jednoduchšia.
Uznesením č.296/11OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
zmenu poskytovateľa internetových služieb pre obec Jasov a to pre firmu Webex media s.r.o.,
Košice podľa predloženej cenovej ponuky a to 588,- eur s DPH za vytvorenie internetovej stránky
a mesačný poplatok 12,- eur s DPH.
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.11 –Úprava výšky nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytov
s nižším štandardom.
Nízkoštandardné byty Zenit boli dané do užívania občanom s tým, že v mesačných úhradách platili
aj vývoz odpadovej vody, ktorý zabezpečovala obec. Od januára tohto roku obec túto službu
neposkytuje, keďže akciová cena ponúkaná VVS už neplatí, každý si žumpu vyťahuje sám. Z tohto
dôvodu bolo potrebné upraviť výšku mesačných úhrad.
Uznesením č.297/11OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
zmenu výšky nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytov s nižším štandardom
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.12 – Rôzne
a.) Žiadosť o premiestnenie a vyrovnanie stĺpu verejného osvetlenia
Na obecný úrad bola dňa 29.10.2014 doručená žiadosť Imricha Hegedusa /príloha č.10/ o
premiestnenie a vyrovnanie stĺpu verejného osvetlenia, nakoľko je tento stĺp naklonený a lampa
svieti priamo do obytného priestoru, čím znepríjemňuje nočný kľud obyvateľov domu. Podľa
vyjadrenia stavebnej komisie je stĺp naklonený a odporúča tento narovnať, nakoľko premiestnenie
stĺpu nie je možné.
Uznesením č. 298/11OZ/2014 OZ obce Jasov
berie na vedomie
žiadosť Ing. Imricha Hegedusa, bytom Jaskynná 591/18, Jasov o premiestnenie stĺpu verejného
osvetlenia a ukladá obecnúmu úradu zabezpečiť narovnanie stĺpu.
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
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b.) Žiadosť o zriadenie pietneho miesta pre nenarodené deti
Dňa 31.10.2014 bola na obecný úrad doručená žiadosť pani Henriety Majcherovej /príloha č.11/ o
zriadenie pietneho miesta pre nenarodené deti na obecnom cintoríne. Keďže podľa súčasného
platného VZN č.2/2012, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pre cintorín na území obce
Jasov, neumožňuje darovanie hrobového miesta, OZ nesúhlasí s týmto návrhom.
Uznesením č. 299/11OZ/2014 OZ obce Jasov
berie na vedomie
žiadosť Henriety Majcherovej, bytom Jaskynná 596/3, Jasov o zriadenie pietneho miesta pre
nenarodené deti.Súčasný stav hrobových miest a príslušné VZN obec Jasov neumožňuje darovať
hrobové miesto.
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
c.) Žiadosť o výmenu bytu
Dňa 23.4.2014 bola na obecný úrad doručená žiadosť Ľuboslavy Kellerovej /príloha č. 12/ o
výmenu nájomného bytu.
Uznesením č. 300/11OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
výmenu nájomného bytu A2 v 20 b.j. za nájomný byt A5 v 20 b.j. na ulici Ku kachličkárni 3,
Jasov.
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 1(Bodnár)/
d.) Určenie ceny za knihu o športe
Obec vydala knihu o histórii jasovského športu. Finančná komisia navrhuje predajnú cenu tejto
knihy 5,-eur.
Uznesením č. 301/11OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
cenu knihy o jasovskom športe vo výške 5,- eur za 1 kus.
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
e.) Navýšenie poplatku za komunálny odpad
Každý rok je obec povinná pripraviť VZN ohľadom poplatku za komunálny odpad na nasledujúci
rok. Keďže náklady za vývoz a likvidáciu odpadu sú podstatne vyššie ako zaplatené poplatky
občanmi, návrhom je zmena výšky poplatku na 7,- eur na osobu na rok. Za zvyšovanie tohto
poplatku hlasovalo 6 poslancov, proti bol jeden poslanec. Výška poplatku za komunálny odpad sa
zmení na 5,- eur na osobu na rok.
Uznesením č. 302/11OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
výšku poplatku za komunálny odpad 5,- eur na osobu na rok od 1.1.2015.
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 1(Menda)/
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K bodu č.13 – Interpelácie poslancov
Poslanec Bodnár sa zaujímal, koľko odpadu sa vynáša z obce a z osady, aký je pomer vývozu.
Podľa starostu sa to rozdeliť nedá, podľa poslanca Mendu je to zhruba 1/3 (obec) ku 2/3 (osada).
K bodu č.14 – Diskusia
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil.
K bodu č.15 – Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na
zasadnutí OZ a rokovanie ukončil.
V Jasove, 10.11.2014
Zapísala: Csoltková Zuzana

Overovatelia zápisnice:
–––––––––––––––––––––––Mgr. Mária Pekarovičová

––––––––––––––––––––
Dezider Bodnár

Ing. Gabriel Nagy
Starosta
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