
Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

zo dňa 16.februára 2015

Prítomní :
starosta obce :                    Ing.Gabriel Nagy
poslanci OZ :                      PaedDr.Pavol Martinove, Ing.Jozef  Menda, Marian Dzurik, 
                                            Dezider Bodnár, Štefan Turčik, Mgr. Stela Luteránová, Bc.Ľuboš  
                                            Bačo, Ing. Maximilián Červený

Neprítomní poslanci OZ :  Alexander Horváth -ospravedlnený

Ostatní prítomní :              
Občania :                             podľa prezenčnej listiny 

Program rokovania

Program: 
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie 
    a) overovateľov zápisnice
    b) určenie zapisovateľa
4.  Správa o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ
5.  Prerokovanie žiadostí spoločenských organizácií o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 
    2015 a na podporu činnosti dôchodcov obce Jasov
6. Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 9/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a 
   d ieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jasov
7. Určenie výšky dotácie na činnosť centier voľného času ( CVČ ) a výšky dotácie na záujmovú  
   činnosť 
8. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov  
   zriadených obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie rokov 2014-2018
9. Prerokovanie návrhov na kúpu a predaj nehnuteľností obcou Jasov
   a) Dom – Hlavná 44/68
   b) Dom – Hlavná 72/26
   c) Nehnuteľnosť- Podzámok 134/61
   d) predaj pozemku
10.  Prerokovanie dodatku  k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa  
      28.02.2008 uzavretej s firmou AVE Sk odpadové hospodársdvo s.r.o.
11.  Návrh  programového rozpočtu obce na rok 2015 a roky 2016-2017
12.  Návrh plánu podnikateľskej činnosti - lesy obce Jasov na rok 2015
13.  Prekovanie žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci občanom v hmotnej núdzi 
14.  Prerokovanie návrhov na doplnenie členov pracovných komisíí pracujúcich pri obecnom  
      zastupiteľstve občanmi obce Jasov
15. Rôzne
16. Interpelácie 
17. Diskusia
18. Záver
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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 8 poslancov
OZ. Oboznámil prítomných s programom, hlasovaním za 8, 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 8, proti 0, zdržal sa 0, návrhová komisia odsúhlasená

K     bodu č.3 

a) Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Ing. Maximilián Červený, Mgr. Stela 
Luteránová

Hlasovanie:  za 8, 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. Na ustanovujúcom zasadnutí OZ zo dňa 10.12.2014 neboli určené uzneseniami
úlohy pre obecný úrad ani pre komisie pracujúce pri OZ.

Uznesením č. 20/02OZ/2015 OZ obce Jasov

berie na vedomie

správu o plnení prijatých uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach OZ

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/ 

K     bodu č.5   – Prerokovanie žiadostí spoločenských organizácií o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2015 a na podporu činnosti dôchodcov obce Jasov

Na obecný úrad došli žiadosti jednotlivých organizácií o dotácie z rozpočtu obce na rok 2015.
/príloha č.1a) až 1g)/. Starosta oboznámil prítomných s jednotlivými žiadosťami. Poslanci OZ sa
vyjadrili  k  akciám  týchto  organizácií  a  zároveň  sa  zhodli  na  hlasovaní  spoločne  za  všetky
organizácie. Členovia finančnej komisie oboznámili prítomných s navrhovanou výškou dotácie
pre jednotlivé organizácie.

Uznesením č. 21/02OZ/2015 OZ obce Jasov

schvaľuje

1. Dotáciu pre TJ TATRAN Jasov – vo výške 7 000,- € 
2. Dotáciu pre TJ AC JASOV takto: 
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- pre oddiel Lukostrelecký  – vo výške 4 500,- € 
- pre oddiel Turistický –      vo výške       166,- €
            - pre oddiel Fitnes klub – vo výške    2 200,- €
            - pre Futbalový oddiel  – vo výške    15 000,-€
3.  Dotáciu pre základnú organizáciu CSEMADOK v Jasove -  vo výške  3 000,- €
4. Dotáciu pre základnú organizáciu Únie Žien Slovenska v Jasove –    vo výške  2 200,- €
5. Príspevok  z rozpočtu obce na rok 2015 pre Klub dôchodcov v Jasove – vo výške 2 640,- €
6. Príspevok z rozpočtu obce na rok 2015 na činnosť dôchodcov obce Jasov, ktorí nie sú členmi   
    Klubu  dôchodcov v Jasove maximálne do výšky 1200,- € za rovnakých podmienok a  
    princípov, ako sa poskytuje pre Klub dôchodcov.

Hlasovanie /za 8, proti 0, zdržal sa 0/

K bodu č. 6 –   Návrh dodatku č.5 k     VZN č.9/2009 o     určení výšky dotácie na prevádzku a     mzdy
na žiaka a     dieťa materskej školy a     školských zariadení so sídlom na území obce Jasov

Starosta oboznámil prítomných s platným VZN č.9/2009, ktoré určuje výšku dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 
obce Jasov, ktoré sú dotované z podielových daní a na základe určených koeficientov je potrebné
každoročne túto výšku dotácie prepočítať podľa počtu žiakov.

Uznesením č.22/02OZ/2015 OZ obce Jasov
sa uznáša na

 dodatku č. 5 k VZN č.9/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jasov v znení predloženého

návrhu bez zmien a doplnkov.

Hlasovanie /za 8, proti 0, zdržal sa 0/

K bodu č.7 –   Určenie výšky dotácie na činnosť centrier voľného času /CVČ/ a     výšky dotácie na
záujmovú činnosť  .

Od roku 2013 obec prispieva na centrá voľného času v rámci podielových daní, ktoré navštevujú
deti  s  trvalým  pobytom  na  území  obce.  Každá  obec  dostáva  financie  na  tieto  aktivity,  sú
rozdeľované a prepočítavané na občanov vo veku 5 – 30 rokov. Predpokladaná výška je 62,- eur
na jedného občana. Obce dostávajú tieto prostriedky do rozpočtu a na základe žiadosti CVČ je
príspevok poskytnutý. Starosta oboznámil prítomných s dodatkom č.1 k VZN č.3/2009, ktorý sa
týka  dotácií  na  činnosť  CVČ  a záujmovú  činnosť./príloha  č.4/  V roku  2013  a  2014  bola
schválená  výška  dotácie  na  činnosť  CVČ 15eur/1mesiac/1dieťa.  Členovia  finančnej  komisie
schválili minuloročnú výšku príspevku aj na na rok 2015.

Uznesením č. 23/02OZ/2015 OZ obce Jasov
schvaľuje

výšku príspevku na rok 2015 v hodnote 15 eur na jedno dieťa na jeden mesiac pre centrá
voľného času, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v obci Jasov, s ktorými bude uzavretá

dohoda a taktiež pre organizácie vykonávajúce záujmovú činnosť na území obce Jasov.

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/
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K bodu č.8    –  Prerokovanie  zásad  odmeňovania  poslancov obecného zastupiteľstva  a  členov
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie rokov 2014-2018

Poslanec  Ing.  Jozef  Menda,  člen  finančnej  komisie,  oboznámil  prítomných  so  zásadami
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov zriadených OZ na funkčné
obdobie rokov 2014-2018 /príloha č. 3/

Uznesením č.24/02OZ/2015  OZ obce
schvaľuje

zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov zriadených obecným
zastupiteľstvom na funkčné obdobie rokov 2014-2018 v znení predloženého návrhu bez zmien a

doplnkov.

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/  
                                                                                                                                         

K     bodu č. 9 –   Prerokovanie návrhov na kúpu a predaj nehnuteľností obcou Jasov

a) Dom – Hlavná 44/68
Obec dostala ponuku na odkúpenie rodinného domu na Hlavnej ulici 44/68. Poslanci sa vyjadrili 
ku kúpe tejto nehnuteľnosti:
P.Martinove ako člen kultúrnej komisie je za kúpu nehnuteľnosti, nakoľko sa dá využiť na rôzne 
činnosti. V susedstve je novozriadený denný stacionár, ktorý by bolo možné v budúcnosti 
rozšíriť. Poslanec Ing. Menda berie na vedomie ponuku majiteľa, je potrebné predložiť znalecký 
posudok a podľa ceny zvážiť kúpu. Podľa vyjadrenia poslanca Bodnára má dom dobrú polohu aj 
stav, ak je cena dostupná, takisto súhlasí s kúpou.

Uznesením č. 25/02OZ/2015 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie 

možnosť odkúpenia domu na ulici Hlavná č. 44/68 do vlastníctva obce po dohode s
majiteľom domu a po spracovaní súdno-znaleckého posudku na ohodnotenie daného domu

2. ukladá
obecnému úradu vyzvať majiteľa na predloženie súdno-znaleckého posudku. Termín :

15.3.2015

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/  

b) Dom – Hlavná 72/26
Ďalšou ponukou na kúpu domu je nehnuteľnosť, ktorej vlastníkom je Ministerstvo vnútra SR a v 
ktorej pôsobí detský lekár. MUDr. Bradovi končí nájomná zmluva a nemá záujem odkúpiť 
budovu. Poslanec Bodnár, podobne ako v prvom prípade, odporúča žiadať znalecký posudok. 
Poslanec Ing.Menda odporúča prejaviť záujem, ale zároveň uviesť, že obec už do rekonštrukcie 
tejto nehnuteľnosti investovala prostriedky.

Uznesením č. 25/02OZ/2015 OZ obce Jasov
3. berie na vedomie 

ponuku ministerstva vnútra na odpredaj domu na Hlavnej ulici č. 72/26 do vlastníctva obce
4. ukladá

obecnému úradu osloviť ministerstvo vnútra so záujmom obce o odkúpenie domu a vyzvať
majiteľa na predloženie súdno-znaleckého posudku. Termín : 15.3.2015

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/  
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c) Nehnuteľnosť – Podzámok 134/61
Jedná  sa  o  areál  autocampingu,  ktorý  je  toho  času  v  dražbe,  ktorá  prebieha  už  druhý  rok.
Vyvolávacia cena je 120000,- eur. Úverová banka nás oslovila s ponukou na odpredaj. Poslanci
OZ sa vyjadrili  k dražbe,  súhlasili  s účasťou na dražbe,  nakoľko v obci je možnosť rozvíjať
cestovný ruch, ale nie sú možnosti  ubytovania.  Poslanec Menda takisto súhlasí  s účasťou na
dražbe, ale zároveň pripomína, že investície budú oveľa vyššie. Otázkou je, do akej výšky môže
obec ísť.  Po hlasovaní  o maximálnej  výške licitovanej  sumy /250tis-1,  192tis-1,  200tis-6/  sa
poslanci zhodli na sume 200.000 eur.

Uznesením č.25/02OZ/2015 OZ obce Jasov
5. berie na vedomie

informáciu starostu obce o dražbe nehnuteľnosti na ulici Podzámok č.134/61 (autocamping)
6. schvaľuje

a) účasť starostu obce Ing. Gabriela Nagya na dražbe nehnuteľnosti na ulici Podzámok č.134/61
konanej dňa 23.2.2015

b)zaplatenie dražobnej zábezpeky vo výške 10 000,- eur
c) ponúknuť za kúpu danej nehnuteľnosti v rámci dražby maximálnu cenu vo výške 200tis.eur

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/

d) Predaj pozemku na Medzevskej ulici
V roku 2011 obec prenajala pozemok Horváthovej Antónii, ktorá hodnotu pozemku splácala 
formou nájomného. V súčasnosti došlo k zmene nájomcu, novým nájomcom je Žigová Veronika, 
ktorá uhradila celú sumu naraz.

Uznesením č.25/02OZ/2015 OZ obce Jasov 
7. schvaľuje

a) podľa §9a ods.8 písm.e) osobitný zreteľ na odpredaj majetku obce 3/5 väčšinou hlasov
Odôvodnenie: uznesením číslo:  26/03OZ/2011 OZ obce Jasov

1. schválilo podľa §9a ods. 9 písm. c) osobitný zreteľ pre prenájom pozemku  p.č. 84/6 o výmere 420 m2 a p.č. 84/7 o
výmere 368 m2, vedených na LV 867 v katastri obce Jasov  ako zastavané plochy  a nádvorie , a to z dôvodu, že sú to pozemky  v
rómskej osade blízko rieky Bodva, zaburinené, pre obec bez hospodárskeho využitia, ale pre Antóniu Horváthovú vhodné na
výstavbu rodinného domu pre zabezpečenie jej rodiny a zároveň

 2. schválilo  prenájom pozemku p.č. 84/6 o výmere 420 m2 a p.č. 84/7o výmerre 368 m2, vedených na LV č. 867 v
katastri obce Jasov ako zastavané plochy  a nádvorie pre p. Antóniu  Horváthovú, nar. 5.12.1981, bytom Jasov č. 534, a pre
Hudáka Mariana za účelom výstavby RD. Nájomná zmluva bola na dobu určitú, a to na 4 roky odo dňa podpísania. Nájomné sa
stanovuje vo výške 38,30 € / mesačne.Po ukončení nájmu sa pozemky odpredajú nájomncovi za dohodnutú cenu  1,- €.
                      uznesením č. 241/12OZ/2013 OZ obce Jasov 

                   schválilo zmenu v nájomnej zmluve č. 18/4/2011 uzatvorenej dňa 18.4.2011 na prenájom parcely registra „C“ č. 84/6 vo
výmere 420 m2, druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria, a parcely registra „C“ č. 84/7 vo výmere 368 m 2, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria  so  všetkými súčasťami a príslušenstvom zapísaných na LV č. 867, nachádzajúcich  sa v k. ú. Jasov,
obec Jasov, okres Košice – okolie a to v bode  zmluvné strany , pričom sa doterajší nájomcovia Horváthová Antónia a Hudák
Marian  (druh  a  družka),  nahrádzajú  novým nájomcom Veronikou  Žigovou,  bytom Jasov č.  484,  nar.  10.12.1988 .  Ostatné
ustanovenia zmluvy sa nemenia.

b) odpredaj pozemku pre Veroniku Žigovú, narodenú 10.12.1988, bytom Jasov č.484,
nehnuteľností zapísaných na LV č. 1193, nachádzajúcich sa k.ú. Jasov, obec Jasov, okres Košice-
okolie, a to: parcela registra „C“ č. 84/6 vo výmere 420 m2, druh pozemku – zastavané plochy a

nádvoria, a parcela registra „C“ č.84/7 vo výmere 368 m2, druh pozemku-zastavané plochy a
nádvoria so všetkými súčasťami a príslušenstvom v spoluvlastníckom podiele 1/1 na výstavbu
rodinného domu za cenu 1,- euro v súlade s uznesením č. 26/03OZ/2011 a č. 241/12OZ/2013

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/
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K  bodu  č.10  –    Prerokovanie  dodatku  k  zmluve  o  poskytovaní  služieb  v  odpadovom
hospodárstve zo dňa 28.2.2008 uzavretej s firmou AVE Sk odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec má uzatvorenú zmluvu s firmou AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. na zber a vývoz
komunálneho  odpadu,  kde je  určená  výška  mesačného  paušálu.  Dodatkom č.7  /príloha  č.  4/
dochádza k navýšeniu mesačného paušálneho poplatku.

 
Uznesením č.26/02OZ/2015  OZ obce Jasov

schvaľuje 
predložený dodatok k zmluve, v ňom uvedené navýšenie cien za jednotlivo poskytované služby v

rámci odpadového hospodárstva jako aj zvýšenie poplatku pre obec Jasov za zneškodnenie
objemného odpadu č. 20 03 07 na sumu 27,36 € s DPH za 1t odpadu na skládke odpadu v Jasove

a to do získania stavebného povolenia na rozšírenie skládky odpadu v Jasove alebo max.do
31.12.2015.

Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 1(Dzurik)/  

K bodu č.11   – Návrh programového rozpočtu obce na rok 2015 a roky 2016-2017

Člen  finančnej  komisie  poslanec  Menda  oboznámil  prítomných  s  návrhom rozpočtu  na  rok
2015 /príloha č. 5/. Zároveň poslanec Martinove prečítal stanovisko hlavného kontrolóra obce
/príloha č.6/.

Uznesením č.27/02OZ/2015  OZ obce Jasov
1. berie na vedomie

a) stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2015 a
programového rozpočtu na roky 2016-2017

b)predložený návrh viacročného programového rozpočtu obce Jasov na roky 2016-2017
2. schvaľuje

predložený návrh programového rozpočtu obce na rok 205 bez zmien a doplnkov

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/  

K bodu č.12   – Návrh plánu podnikateľskej činnosti – lesy obce Jasov na rok 2015

Predseda finančnej komisie poslanec )Cervený oboznámil prítomných s návrhom plánu 
podnikateľskej činnosti Lesy obce Jasov

Uznesením č.28/02OZ/2015  OZ obce Jasov
schvaľuje

predložený návrh plánu hospodárenia obce Jasov na úseku lesného hospodárstva na rok 2015 bez
zmien a doplnkov

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/  

6



K     bodu č.13 –   Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci občanom v hmotnej núdzi

Na obecný úrad doručil p. Lukáč žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
nakoľko je nezamestnaný, sám vychováva dve maloleté deti, jeho príjmom je dávka v hmotnej
núdzi a rodinné prídavky. Voči obci nemá žiadne záväzky, spĺňa podmienky pre pomoc podľa
prijatých VZN obce,  v  maximálnej  výške 25 eur  na osobu.  Poslanci  jednoznačne odporučili
pomoc poskytnúť.

Uznesením č.29/02OZ/2015  OZ obce Jasov
schvaľuje

poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre Jozefa Lukáča, narodeného 17.9.1980,
bytom v Jasove č. 324, v zmysle §4 ods.1 písm.a) VZN č. 2/2011 o poskytovaní soc. pomoci,

návratnej finančnej pomoci občanom v hmotnej núdzi a jednorázové dávky v hmotnej núdzi po
25,- eur na 3 členov, t.j. celkom 75,- eur na ošatenie, a to z dôvodu, že vychováva dve maloleté

deti sám, nakoľko družka a matka maloletých detí ich opustila.

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/  

K     bodu č.14 –    Prerokovanie návrhov na doplnenie členov pracovných komisií pracujúcich pri
obecnom zastupiteľstve občanmi obce Jasov

OZ schválilo fungovanie 3 komisií, finančná, stavebná a kultúrna. Do jednotlivých komisií sú
zaradení  poslanci.  Každá  komisia  má  byť  doplnená  občanmi  obce,  ktorých  navrhli  poslanci
zaradení do jednotlivých komisií.

Uznesením č.30/02OZ/2015  OZ obce Jasov
schvaľuje

za členov komisií
1. finančná, sociálnych vecí, obchodu a služieb :

Ing. Némethová Eva, Ing. Hužvárová Eva, Žiga Jozef
2. stavebná, bytová, životného prostredia:

Tibor Perlik, Peter Dzurik
3. kultúry, školstva, športu, verejného poriadku a pre rómske otázky:

Ladislava Takáčová, Roland Grosoš, Mária Pekarovičová, Milan Dzurik, Nora Farkašová

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/  
    

K     bodu č.15   – Rôzne

1. Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce
Na obecný úrad bola doručená dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce z Okresného súdu v    
Košiciach. Súdy začínajú v trestných činoch odsudzovať a trestať odsúdených povinnou prácou.
Odsúdení  musia  odpracovať dané hodiny mesačne formou verejnoprospešných prác.  Obec je
povinná zabezpečiť BOZP, ochranné pomôcky, dohliadnuť, aby počet hodín bol dodržaný.
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Uznesením č.31/02OZ/2015  OZ obce Jasov
berie na vedomie

informáciu starostu obce o zabezpečení povinnej práce pre odsúdeného občana obce Jasov pre
Okresný súd Košice - okolie

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/  

2. Informácia starostu obce o neschválení žiadostí o dotácie

Na obecný úrad došlo rozhodnutie MPSVaR o neschválení NFP na vytvorenie hliadok, nakoľko 
v projekte v časti spôsob realizácie sme nedosiahli 50% bodov. Súčasne došlo aj rozhodnutie o 
neschválení NFP na rekonštrukciu MŠ 529.

Uznesením č.32/02OZ/2015  OZ obce Jasov
berie na vedomie

informácie starostu obce o nechválení žiadosti o dotácie
a)v rámci výzvy OP ZaSI -FSR-2012/2.1/02 pre opatrenie podpora sociálnej inklúzie osôb

ohrozených sociálnym vylúčením
b) v rámci výzvy ROP-1.1-2014/01 pre opatrenie 1.1 infraštruktúra vzdelávania

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/  

K     bodu č.16   – Interpelácie

        Ako prvý si vzal slovo poslanec Bodnár, ktorý sa vyjadril ku realizácii kanalizácie v obci, 
teraz na ulici Ku kachličkárni, pochválil firmu, ktorá túto prácu vykonáva.
        Poslanec Menda nadviazal na pripomienku poslanca Bodnára, taktiež sleduje výstavbu, ale 
zaujímali ho termíny, či sa dajú reálne dodržať, nakoľko sa mu zdá tempo výstavby veľmi 
pomalé. Podľa starostu je termín ukončenia stavby 10-11/2015, obec nemá vplyv na výkon prác.
         Poslanec Martinove poukázal na problém v prípade, ak napadne viac snehu, ten je 
nešťastne odprataný, na námestí ľudia stoja na zastávke v ľadových kopách. Zaujímalo ho, či ten,
kto odpratáva sneh má nejaký harmonogram? Podľa vyjadrenia starostu, obec nemá techniku na 
takúto prácu, traktor nám požičiava skládka, ale až po ich pracovnej dobe. Na námestí nie je 
možné úplne odpratať sneh, pretože radlica môže poškodiť kamennú dlažbu.
          Poslanca Mendu zaujímalo, kedy bude vyriešené parkovanie pred kultúrnym domom, nedá
sa prejsť popred autá, je potrebné to riešiť. Starosta zistí informácie ohľadom stavebných zábran.
          Poslanec Martinove pripomenul, že občania sa sťažujú na obecný rozhlas, nie je rozumieť, 
treba s tým niečo robiť. Podľa starostu už boli dve rôzne firmy, ktoré rozhlas premerali, nastavili,
ale napriek tomu to nie je v poriadku. Dostali sme ponuku od ďalšej firmy, oslovíme ich.
          Poslanec Dzurik pripomenul ďalšie posypové kamene do osady, starosta sa vyjadril, že v 
posypovaní sa bude pokračovať, keď sa roztopí sneh. 

K     bodu č.17   – Diskusia

 Po interpeláciách poslancov starosta otvoril diskusiu. Poslanec Dzurik navrhol riešiť hliadky cez
VPP, aktivačnú činnosť. Členovia hliadok by dávali pozor na deti, aby nepoškodzovali majetok
občanov.  Podľa  starostu  je  problém  v  tom,  že  rodičia  sa  medzi  sebou  nevedia  dohodnúť,
nevyhovuje im to.
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Z  občanov  sa  do  diskusie  prihlásil  ako  prvý  pán  Brostl  ohľadom  rozširovania  skládky.
Nepozdáva sa mu, že časť obce bude napadnutá kontaminovou vodou. Na obecnom úrade nie je
dokumentácia ohľadom skládky, zaujíma ho, ako poslanci schválili rozširovanie. Zároveň žiada
preveriť ekonomickú stránku, aké sú výnosy, treba prehodnotiť, čo má obec zo skládky. Podľa
neho je odpad vyvážaný na miesto,  kde sa ešte  nezačala  výstavba,  nie je to čierna skládka?
Starosta  potvrdil  termín  stretnutia,  3.  marca,  s  predstaviteľmi  firmy  AVE na  skládke,  majú
doniesť aj  projektovú dokumentáciu.  Čo sa týka ekonomickej  stránky,  po stretnutí  je možné
prehodnotiť. Ohľadom presunu detí do a zo školy, obec ako zriaďovateľ ZŠ by mala urobiť rázne
opatrenia.  Žiaci  ZŠ chodia  po záhradách,  ničia  majetok  občanov,  riaditeľka  sľúbila  nápravu.
Podľa starostu  by sa to mohlo riešiť v rámci aktivačnej činnosti, ale deti musia mať rešpekt,
takisto rodičia musia akceptovať členov hliadok.
Pán Csoltkó vyjadril radosť, že OZ má záujem o kúpu autocampingu, ale zároveň ho zaujíma,
aká je potrebná investícia, nakoľko je v hroznom stave, všetko je potrebné komplet vymeniť.
Podľa neho,  ak ide obec na dražbu,  nesmie  určovať max.  cenu na verejnej  schôdzi.  Takisto
ponúkol  svoje  služby  v  rámci  finančnej  komisie.  Starosta  potvrdil,  že  max.  počet  členov  v
jednotlivých komisiách môže byť 8, to znamená, že je tam priestor, je potrebné sa stretnúť s
finančnou komisiou. Poslanec Menda súhlasí s názorom ohľadom autocampingu, ale akýkoľvek
iný stav ako terajší je oveľa lepší.
Pán Mérten spomenul cintorín, chodník nie je odprataný, čo robia aktivační pracovníci? Ďalším
problémom je, že na cintoríne v poobedňajších hodinách skupiny ľudí popíjajú alkohol. Starosta
sa vyjadril, že viackrát volal na políciu, riaditeľ sľúbil nápravu.
Pán Varga pripomenul, že pred dvoma rokmi postavil v obci stojany na informačné tabule, kde
sú tabule? Podľa starostu tabule budú osadené do konca marca 2015.
Pána Farkaša zaujímalo, prečo je obec taká špinavá? Máme smetisko, prečo pri bývalej pekárni,
oproti  domu  smútku  pri  označení  obce,  sú  kontajnery  plné  smetia.  Takisto  pripomenul,  že
koncom augusta apeloval na natretie brány MŠ, ešte stále nie je natretá. Zábradlia v obci, nemôžu
byť natreté rovnakou farbou? Čo sa týka odpadu, je v našom katastri, musíme pozbierať, brána
škôlky bude natretá akonáhle bude teplejšie,takisto mosty. Zábradlia sú rôznej farby z dôvodu, že
každé spravuje niekto iný, modré zábradlia patria VUC, žlté je z dôvodu dopravnej bezpečnosti
podľa projektu v rámci EÚ.
Pán Mérten sa sťažoval, že na Kostolnej ulici smerom na ulicu Pod sadom vyčistili šanec len po
p. Novákovú, ďalej nie!Je potrebné vyčistiť celý. Starosta prisľúbil nápravu.
Pán Brostl mal pripomienku k povinnej práci odsúdených, aby boli nejakým spôsobom označení
a odlišní od ostatných. Starosta uviedol, že je potrebné zistiť, či to je vôbec možné.

K     bodu č.19   – Záver

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť  na
zasadnutí OZ  a rokovanie ukončil.

V Jasove, 16.2.2015
Zapísala: Csoltková Zuzana                                                          
Overovatelia zápisnice: 

         –––––––––––––––––––––––-                                           ––––––––––––––––––––
           Ing. Maximilián Červený                                                  Mgr. Stela Luteránová

                                                                                                             Ing. Gabriel Nagy
                                                                                                                       Starosta
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