
Zápisnica
z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

zo dňa 5.marca 2015

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

Neprítomní poslanci OZ :  Marian Dzurik -ospravedlnený

Ostatní prítomní :              Ing. Hospodár Jaroslav-hlavný kontrolór obce
Občania :                             podľa prezenčnej listiny 

Program: 
 Otvorenie rokovania
 Voľba návrhovej komisie
 Určenie 
    a) overovateľov zápisnice
    b) určenie zapisovateľa
 I.zmena programového rozpočtu obce Jasov na rok 2015
 Návrh na zmenu členov v orgánoch spoločnosti AVE Jasov s.r.o. zastupujúcich obec Jasov
Prerokovanie žiadostí o prenájom majetku obce - Kolkáreň
Správa hlavného kontrolóra obce Jasov o kontrolnej činnosti za rok 2014
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 8 poslancov
OZ.  Oboznámil  prítomných  s  programom,Hlavný  kontrolór  obce  navrhol  doplniť  1  bod
programu  a  to  správu o  kontrolnej  činnosti.  Hlasovaním za  8,  proti  0,  zdržal  sa  0  poslanci
súhlasili s doplneným programom.

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, Alexander 
Horváth

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
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K bodu č.4 –   I. zmena programového rozpočtu obce Jasov na rok 2015

Starosta oboznámil prítomných s dôvodom tejto zmeny. Nakoľko na 2. riadnom zasadnutí bol
schválený  rozpočet  na  rok  2015  a  súčasne  bola  odsúhlasená  aj  účasť  na  dražbe  campingu.
Starosta sa dražby zúčastnil  ako jediný účastník,  obec sa stala majiteľom campingu za sumu
120.000,-  eur.  Tieto  prostriedky  však  neboli  zahrnuté  v  rozpočte  obce  a  z  tohto  dôvodu  je
potrebná zmena rozpočtu na rok 2015. Predseda finančnej komisie poslanec Červený oboznámil
prítomných s návrhom zmeny rozpočtu. Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 je prílohou č. 1 tejto
zápisnice. Hlavný kontrolór obce predniesol svoje stanovisko k tejto zmene /príloha č.2/

Uznesením č. 33/03OZ/2015 OZ obce Jasov

1.berie na vedomie

odporúčacie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu I. zmeny programového
rozpočtu na rok 2015

2. schvaľuje

rozpočtové opatrenie č.1/2015

 Rozpočtové opatrenie č. 1/2015:

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy: 
Položka        Popis                                                           Rozpočet v €    Zmena v €     Rozpočet po zmene v €

111003     Podiel obce na výnose  DPFO pre rok 2015                765 863       + 60 000                  825 863

Upravované bežné  príjmy  celkom:                            765 863        + 60 000                 825 863                 

Príjmové finančné operácie: 
Položka        Popis                                                           Rozpočet v €    Zmena v €     Rozpočet po zmene v €

453     Prevod prostriedkov z rezervného fondu                            355 000       + 60 000                   415 000

Upravované príjmové FO  celkom:                              355 000       + 60 000                  415 000   
             

Výdavková časť rozpočtu:

Bežné výdavky: 
Rozpočtové opatrenie v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14  zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových    pravidlách   presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové   príjmy a celkové výdavky, a to: 

Program                                 Podprogram                         Rozpočet v €     Zmena v €               po zmene  v  € 
5.   Bezpečnosť         5.5 Obecná polícia – mzdy                             35 000              - 35 000                              0 
5.   Bezpečnosť         5.5 Obecná polícia –zariadenie a prevádzka  15 000                - 6 500                         8 500

        15. Rozvoj obce   15.1.7 Zariadenie autokempingu                           0                   +  30 000                       30 000  

s p o l u :                                                                                          50 000                  -11 500                     38 500        

     - Zníženie výdavkov v programe Bezpečnosť kvôli presunu finančných prostriedkov 
       do programu  Rozvoj obce na nákup zariadenia  do autokempingu 
   

Kapitálové výdavky: 
Rozpočtové opatrenie v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14  zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových    pravidlách   presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové   príjmy a celkové výdavky, a to: 

Program                                 Podprogram                         Rozpočet v €     Zmena v €               po zmene  v  € 
15. Rozvoj obce   15.1.6  Projekt -rozšírenie vodovodu               0                 + 1 500                           1 500   
15. Rozvoj obce   15.1.7 Zariadenie autokempingu                      0               + 10 000                         10 000   

s p o l u :                                                                                       0                 + 11 500                        11 500

-  Úprava  rozpočtu v programe  Rozvoj   obce  je  z dôvodu  potreby projektovej  dokumentácie  na rozšírenie
vodovodu v obci
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- Úprava rozpočtu v programe Rozvoj  obce je z dôvodu  nákupu zariadenia, ktoré má charakter kapitálových výdavkov do
autokempingu v Jasove  
Kapitálové výdavky: 
Rozpočtové opatrenie v súlade s ods. 2 písmenom b) § 14  zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách - povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov: 

Program                              Podprogram                         Rozpočet v €     Zmena v €                   po zmene  v  € 
15. Rozvoj obce      15.3.1 Kúpa nehnuteľností                    60 000              +  120 000                          180 000  
s p o l u :                                                                              110 000               + 120 000                         230 000         

Úprava rozpočtu v programe Rozvoj  obce je z dôvodu  kúpy nehnuteľnosti a to autokempingu v Jasove  

Upravované príjmy celkom:                                 1 120 863         +  120 000           1 240 863                 
Upravované výdavky celkom:                                    60 000         + 120 000              180 000

Programový rozpočet obce  na rok 2015 po 1. zmene - Sumarizácia

Bežné príjmy                                                          1 917 490       + 60 000            1 977 490
Kapitálové príjmy                                                     236 200                  0                236 200
Príjmové finančné operácie                                      355 000          + 60 000            415 000   
         

Bežné výdavky                                                      1 872 378           - 11 500         1  860 878 
Kapitálové výdavky                                                  593 500        + 131 500            725 000       
Výdavkové finančné operácie                                     36 200                                      36 200

Celkové príjmy po úprave:                      2 508 690     + 120 000           2 628 690
Celkové  výdavky po úprave:                  2 502 078     + 120 000           2 622 078    

Výsledok hospodárenia:                   6 612              0                 6 612  

     

3. schvaľuje

čerpanie rezervného fondu obce Jasov v rámci rozpočtu na rok 2015 vo výške 415 000,-
eur a to na rozvoj obce formou kúpy a rekonštrukcie nehnuteľností nasledovne:

a) kúpa autocampingu – 120.000,-eur

b) kúpa zariadenia do autocampingu – 10.000,- eur

c) rekonštrukcia nízkoprahového denného centra (bývalý kultúrny dom) – 285.000,- eur

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

K     bodu č.5   – Návrh na zmenu členov v orgánoch spoločnosti AVE Jasov s.r.o. zastupujúcich
obec Jasov

V roku 2007 bola so spoločnosťou AVE Jasov s.r.o. uzatvorená rámcová zmluva, podľa ktorej sú
v spoločnosti 3 konatelia (1poslanec OZ, 2 zástupcovia AVE) a zároveň spoločný podnik bude
mať dozornú radu zo zástupcov spoločnosti AVE a OZ (2 poslanci OZ, 1 zástupca AVE). Keďže
konateľom spoločnosti je bývalý poslanec Ervin Bačo, je potrebné na základe zmluvy pristúpiť k
zmene.  OZ navrhuje poslanca  Dezidera  Bodnára za  konateľa  a  poslanca  Martinove za člena
dozornej rady.

Uznesením č. 34/03OZ/2015 OZ obce Jasov

schvaľuje

zmenu členov v orgánoch spoločnosti AVE Jasov s.r.o. zastupujúcich obec Jasov v zmysle
platných stanov spoločnosti nasledovne:
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a) odvoláva poslanca OZ Dezidera Bodnára z dozornej rady

b)odvoláva bývalého poslanca Ervina Baču z funkcie konateľa

c)za nového člena dozornej rady menuje poslanca PaedDr. Pavla Martinove

d)za konateľa menuje poslanca Dezidera Bodnára

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

K bodu č. 6 –   Prerokovanie žiadostí o prenájom majetku obce - Kolkáreň

Dňa 23.2.2015 podala terajšia prenajímateľka Kamila Magyarová výpoveď zmluvy s 
trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začala plynúť 1.3.2015 /príloha č. 3/. Na obecný úrad 
došli žiadosti o prenájom tejto nehnuteľnosti /prílohy č. 4 a 5/. Existuje zákon o majetku obce, 
ktorý určuje za akých podmienok môže obec nakladať s majetkom. Z dôvodu 2 záujemcov o 
prenájom nehnuteľnosti,  obec navrhuje vyhlásiť verejnú súťaž. Hlasovaním za 8, proti 0, zdržal 
sa 0, poslanci súhlasia s vyhlásením verejnej súťaže.

Uznesením č.35/03OZ/2015 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie

a) výpoveď p. Kamily Magyarovej, bytom Jasov 645 zo zmluvy o prenájme obecnej
nehnuteľnosti-Kolkáreň, podanú dňa 23.2.2015 s trojmesačnou výpovednou lehotou.

b) žiadosť Jozefa Magyara a Jany Pavlovovej, bytom Ku kachličkárni 142, Jasov o prenájom
obecnej nehnuteľnosti – Kolkáreň

c) žiadosť Martiny Rostášovej Laczkóovej (rod.Juhárovej), bytom Požiarna 613/12, Poproč o
prenájom obecnej nehnuteľnosti - Kolkáreň

2. ukladá
obecnému úradu zverejniť záujem obce prenechať svoj majetok do nájmu formou verejnej

obchodnej súťaže. Termín:do 15.3.2015

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

K bodu č.7 –   Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2014

Hlavný kontrolór obce Ing. Hospodár oboznámil prítomných so správou o kontrolnej činnosti za
rok 2014 /príloha č. 6/

Uznesením č. 36/03OZ/2015 OZ obce Jasov
berie na vedomie

správu hlavného kontrolóra obce Jasov o kontrolnej činnosti za rok 2014

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/
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K     bodu č.8   – Záver

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

V Jasove, 5.3.2015
Zapísala: Csoltková Zuzana                                                          
Overovatelia zápisnice: 

         –––––––––––––––––––––––-                                           ––––––––––––––––––––
           Ing. Maximilián Červený                                                  Alexander Horváth

                                                                                                             Ing. Gabriel Nagy
                                                                                                                       Starosta
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