Zápisnica
z 5.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 29.júna 2015
Prítomní :
starosta obce :
poslanci OZ :

Ing.Gabriel Nagy
PaedDr.Pavol Martinove, Ing.Jozef Menda,
Dezider Bodnár, Štefan Turčik, Bc.Ľuboš Bačo, Marian Dzurik

Neprítomní poslanci OZ : Ing. Maximilián Červený, Alexander Horváth, Mgr. Stella
Luteránová-ospravedlnení
Ostatní prítomní :
Občania :

Ing. Jaroslav Hospodár-hlavný kontrolór obce
podľa prezenčnej listiny

Program:
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie
a) overovateľov zápisnice
b) určenie zapisovateľa
4. Prerokovanie Monitoringu programového rozpočtu a hodnotiacej správy obce za rok 2014
5. Prerokovanie záverečný účet obce Jasov za rok 2014
6. Prerokovanie II. zmeny programového rozpočtu obce na rok 2015
7. Prenájom pozemkov firme AVE Jasov s.r.o.
8. Prerokovanie financovania rekonštrukcie Nízkoprahového denného centra v Jasove
9. Prerokovanie zmeny zásad na odmeňovanie poslancov a členov komisií
10. Prerokovanie cenníka pre ubytovanie v Autokempingu Jasov
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov
13. Diskusia
14. 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 súhlasili
s navrhnutým programom.
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: Dezider Bodnár, Štefan Turčik
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 – Prerokovanie Monitoringu programového rozpočtu a hodnotiacej správy obce za
rok 2014.
Keďže predseda finančnej komisie bol odcestovaný, s monitoringom programového rozpočtu a
hodnotiacou správou obce Jasov za rok 2014 oboznámil prítomných starosta /príloha č.1/. Z
poslancov sa nik k bodu programu nevyjadril.
Uznesením č. 48/06OZ/2015 OZ obce Jasov
berie na vedomie
monitoring programového rozpočtu a čerpanie rozpočtu obce Jasov za rok 2014.
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.5 – Prerokovanie záverečného účtu obce Jasov za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo každý rok prerokuje záverečný účet obce /príloha č. 2/, s ktorým stručne
oboznámil prítomných starosta a zároveň oboznámil všetkých aj s výsledkom hospodárenia
podnikateľskej činnosti Lesy obce /príloha č.3/. Po oboznámení sa so záverečným účtom obce
nemal nikto z poslancov žiadne pripomienky, starosta vyzval hlavného kontrolóra obce o
stanovisko k tomuto záverečnému účtu /príloha č.4/. Po stanovisku hlavného kontrolóra starosta
oboznámil prítomných aj so správou nezávislého audítora /príloha č.5/. Do rozpravy k tomuto
bodu programu sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil.
Uznesením č. 49/06OZ/2015 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie
a) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2014
2. schvaľuje
záverečný účet obce Jasov za rok 2014 bez výhrad
3. schvaľuje
prebytok hospodárenia obce za rok 2014 vo výške 89794,55 eur a jeho prevod na účet
rezervného fondu
4. schvaľuje
hospodársky výsledok podnikateľskej činnosti – lesy obce Jasov – zisk vo výške 2093,29 eur po
zdanení a jeho prevod na účet – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Hlasovanie /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
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K bodu č. 6 – Prerokovanie II. zmeny programového rozpočtu obce na rok 2015
Obecný úrad pripravil návrh na zmenu rozpočtu ku dňu 29.6.2015, končí sa II.Q, je potrebné ho
zúčtovať, uskutočnili sa výbery z rezervného fondu. Starosta oboznámil prítomných s týmto
návrhom /príloha č. 6/. K tomuto návrhu na zmenu rozpočtu predniesol svoje stanovisko aj
hlavný kontrolór obce /príloha č.7/. Do rozpravy sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil.
Uznesením č.50/06OZ/2015 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu II. zmeny programového rozpočtu na rok 2015
2. schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.2/2015 k 29.6.2015
Príjmová časť rozpočtu:
Bežné príjmy:
Položka
Popis
312001 Dotácia pre TSP rok 2014
292019 Dotácia pre TSP
312001 Dotácia ÚPSVaR 2014
292019 Dotácia pre TSP
Upravované bežné príjmy celkom:
Príjmové finančné operácie:
Položka
Popis
zmene v €
453

Rozpočet v € Zmena v € Rozpočet po zmene v €
36 000
-3 835
32 165
0
+-3 835
3 835
17 000
-1 157
15 843
0
+-1 157
1 157
53 000
0
53 000
Rozpočet v €

Prevod prostriedkov z rezervného fondu

Upravované príjmové FO celkom:

Zmena v €

Rozpočet po

415 000

+ 13 551

428 551

415 000

+ 13 551

428 551

Výdavková časť rozpočtu:
Bežné 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 €
7. Komunikácie
7.1.1 Údržba komunikácií
35 000
14. Administratíva
14.1.29 PHSR
0
15. Rozvoj obce
15.2.4 Trhovisko externý manažment 0
spolu:

35 000

Zmena v €
+ 7 161
+ 990
+ 2 200
+ 10 351

po zmene v €
42 161
990
2 200
45 351

- Navýšenie výdavkov na realizáciu Programu hospodárskeho rozvoja
- Pri rekonštrukcií trhoviska je potrebné presunúť kapitálové výdavky na externý
manažment v bežných výdavkoch
- navýšenie výdavkov na údržbu komunikácií
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 €
15. Rozvoj obce 15.1.7 Zariadenie autokempingu
10 000
15. Rozvoj obce 15.1.7 Nákup letnej terasy v kempingu
0
15. Rozvoj obce 15.2.4 Trhovisko
37 000
8. Vzdelávanie 8.2.8 Rekonštrukcia TV ZŚ
11 000
spolu:

58 000
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Zmena v €
- 10 000
+ 15 000
- 2 200
+ 400
+ 3 200

po zmene v €
0
15 000
34 800
11 400
61 200

- Úprava rozpočtu v programe Rozvoj obce je z dôvodu nákupu letnej terasy v autokempingu
v Jasove
- navýšenie výdavkov na rekonštrukciu TV ZŠ
Upravované príjmy celkom:
Upravované výdavky celkom:

468 000
93 000

+ 13 551
+ 13 551

Programový rozpočet obce na rok 2015 po 1. zmene – Sumarizácia
Bežné príjmy
1 977 490
+0
Kapitálové príjmy
236 200
0
Príjmové finančné operácie
415 000
+ 13 551
Bežné výdavky
1 860 878
+ 10 351
Kapitálové výdavky
725 000
+ 3 200
Výdavkové finančné operácie
36 200
Celkové príjmy po úprave:
2 628 690 + 13 551
Celkové výdavky po úprave:
2 622 078 + 13 551
Výsledok hospodárenia:

6 612

0

481 551
106 551
1 977 490
236 200
428 551
1 871 229
728 200
36 200
2 642 241
2 635 629
6612

Hlasovanie /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.7 – Prenájom pozemkov firme AVE Jasov s.r.o.
Obec v roku 2007 uzavrela s.r.o. s firmou AVE-VODS KE, kvôli prevádzke skládky odpadu v
obci. Pozemky pod skládkou boli vo vlastníctve obce, ktorá ich dala do prenájmu. V súčasnosti
firma AVE vybavuje stavebné povolenie k výstavbe druhej etapy skládky. Keďže v roku 2013
prebehla v obci ROEP, zmenili sa čísla pozemkov aj výmery, z tohto dôvodu je potrebné
uzavrieť nové nájomné zmluvy podľa nového geometrického plánu. Podľa týchto zmlúv f. AVE
doplatí obci finančné prostriedky. Na pracovnej porade obecného zastupiteľstva sa zúčastnili aj
zástupcovia firmy AVE, po porade s právnym zástupcom obce boli uzavreté zmluvy, ktoré je
potrebné schváliť OZ. Hlavný kontrolór sa vyjadril k uzavretiu týchto zmlúv, sú uzavreté podľa
príslušného platného zákona.
Uznesením č. 51/06OZ/2015 OZ obce Jasov
schvaľuje
spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom pozemov pre firmu AVE Jasov.
s.r.o., z dôvodu že obec v roku 2007 prenajala pozemky pod skládkou odpadu firma AVE
Jasov s.r.o.. /ranájom bol realizovaný na základe geometrického plánu. Ten sa však nedal v
tom období zapísať do katastra, nakoľko ďalšie pozemky boli v správe Slovenského
pozemkového fondu, ktorý zmluvu o predaji pozemkov podpísal až v roku 2013. V tom
období prebehla v obci reorganizácia evidencie pozemkov ( ROEP ) pričom došlo k úprave
rozlohy niektorých pozemkov a aj k zmene parcelných čísiel. Z toho dôvodu bolo potrebné
vyhotoviť nový geometrický plán a upraviť nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov medzi
Obcou Jasov a firmou AVE Jasov s.r.o. Zámer obce o prenájom bol v obci obvyklím
spôsobom zverejnený na úradnej tabuli dňa 14.06.2015.podľa §9a odsek (5) podľa ktorého
obec zverejní zámer prenajať svoj majetok priamo bez verejnej obchodnej súťaže najmenej
na 15 dní .
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
Uznesením č : 52/06OZ/2015 OZ obce Jasov
schvaľuje
prenájom pozemkov firme AVE Jasov s.r.o.,Jarmočná 2, 040 01 Košice, IČO : 43 853 005 a to
časti pôvodných parciel, ktoré boli oddelené geometrickým plánom zo dňa 22.4.2015
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vyhotoviteľom - GEOPROFIL s.r.o., Amurská 9, Košice, IČO: 36 586 609, úradne overeným
Okresným úradom Košice – okolie, katastrálny odbor dňa 15.5.2015 pod číslom 86/2015
evidované na listoch vlastníctva ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu,
ktorých výlučným vlastníkom je obec Jasov, nachádzajúce sa v okrese Košice- okolie, obci
Jasov, katastrálnom území Jasov:
1. pozemok s parcelným číslom 1316, výmera 16199 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
zapísané na liste vlastníctva 1194,
2. pozemok s parcelným číslom 1434, výmera 3506 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísané na
liste vlastníctva 1194,
3. pozemok s parcelným číslom 1438, výmera 15 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísané na
liste vlastníctva 1194,
4. pozemok s parcelným číslom 1312, výmera 525 m 2, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
zapísané na liste vlastníctva 1193,
5. pozemok s parcelným číslom 1431, výmera 2697 m 2, druh pozemku: orná pôda, zapísané na
liste vlastníctva 1089,
Predmetom nájmu sa stávajú nasledujúce časti pozemkov – novovzniknutých parciel, ktoré boli
oddelené z pôvodných parciel uvedených vyšie :
1. časť pozemku s parcelným číslom: 1059/65, o výmere 24m2, časť pozemku s parcelným
číslom: 1061/15, o výmere 6298 m2, časť pozemku s parcelným číslom 1061/16:, o výmere 610
m2, časť pozemku s parcelným číslom 1061/17, o výmere 3692 m2, časť pozemku s parcelným
číslom 1061/21:, o výmere 3 m2, časť pozemku, časť pozemku s parcelným číslom: 1061/28,
o výmere 1546 m2, časť pozemku s parcelným číslom: 1061/29, o výmere 959 m2, druh
pozemkov trvalé trávne porasty, vyčlenené z pôvodnej parcely číslom 1316
2. časť pozemku s parcelným číslom: 1061/30, o výmere 2113 m2, časť pozemku s parcelným
číslom: 1061/31, o výmere 1313 m2, druh pozemkov orná pôda, vyčlenené z pôvodnej parcely
číslom 1434
3. časť pozemku s parcelným číslom: 1061/31, o výmere 13 m2, druh pozemku orná pôda,
vyčlenenom z pôvodnej parcely 1438
4. časť pozemku s parcelným číslom: 1061/37, o výmere 34 m2, druh pozemku trvalé trávne
porasty, vyčlenenom z pôvodnej parcely 1312
5. časť pozemku s parcelným číslom: 1061/38, o výmere 2677 m2, druh pozemku orná pôda,
vyčlenenom z pôvodnej parcely číslom 1431.
Obec Jasov prenajíma pozemky za nájomné vo výške 31.801,63 EUR, slovom
tridsaťjedentisícosemstojeden eur a šesťdesiattri eurocentov, za celý predmet nájmu, teda za
22.259m2 , za celé obdobie trvania nájomného vzťahu do dňa riadneho skončenia nájomného
vzťahu do 30.11.2057. Ak sa nájomný vzťah skončí predčasne (t.j. predo dňom riadneho
skončenia nájomného vzťahu), určí sa pomerná časť nájomného ktorú má nájomca AVE JASOV
s.r.o. zaplatiť, podľa počtu dní, počas ktorých nájomný vzťah trval, k celkovému počtu dní
v období od 01.07.2015 do dňa 30.11.2057. Prípadný preplatok je prenajímateľ povinný vrátiť
nájomcovi do 30 dní odo dňa predčasného skončenia nájomného vzťahu.
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
Uznesením č. 53/06OZ/2015 OZ obce Jasov
schvaľuje
prenájom pozemkov firme AVE Jasov s.r.o.,Jarmočná 2, 040 01 Košice, IČO : 43 853 005 a to
nasledujúcich pozemkov –parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu, ktorých
výlučným vlastníkom je Obec Jasov, nachádzajúce sa v okrese Košice- okolie, obci Jasov,
katastrálnom území Jasov:
1. z pozemku s parcelným číslom 1261, výmera 867 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
zapísané na liste vlastníctva 1193, sa prenajíma časť o výmre 10 m2
2. z pozemku s parcelným číslom 1316 výmera 90 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
zapísané na liste vlastníctva 1194, sa prenajíma časť o výmere 90 m2
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3. z pozemku s parcelným číslom 1315/1, výmera 1712 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísané
na liste vlastníctva 869, sa prenajíma časť o výmere 288 m2
4. z pozemku s parcelným číslom 1315/2, výmera 1935 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísané
na liste vlastníctva 869 sa prenajíma časť o výmere 831 m2
Nájomné sa stanovuje vo výške 1,43 EUR/m 2, slovom jedno euro a štyridsaťtrieurocentov,
za jeden meter štvorcový predmetu nájmu, teda spolu 1743,17 EUR, slovom
tisícsedemstoštyridsaťtri eur a sedemnásť eurocentov, za celý predmet nájmu, za celé obdobie
trvania nájomného vzťahu do dňa riadneho skončenia nájomného vzťahu.Nájomca zaplatí
prenajímateľovi dohodnuté nájomné za celé obdobie trvania nájomného vzťahu do 30 dní odo
dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Ak sa nájomný vzťah skončí predčasne (t.j. predo dňom
riadneho skončenia nájomného vzťahu), určí sa pomerná časť nájomného ktorú má AVE JASOV
s.r.o. zaplatiť, podľa počtu dní, počas ktorých nájomný vzťah trval, k celkovému počtu dní
v období od 1.07.2015 do dňa 30.11.2057. Prípadný preplatok je Obec Jasov povinný vrátiť AVE
Jasov s.r.o. do 30 dní odo dňa predčasného skončenia nájomného vzťahu.
AVE Jasov s.r.o. má počas trvania nájomného vzťahu založeného touto zmluvou predkupné
právo k predmetu nájmu, ak by prenajímateľ chcel odplatne alebo bezodplatne previesť
vlastnícke právo k pozemkom alebo k predmetu nájmu alebo spoluvlastnícky podiel na nich na
tretiu osobu. Predkupné právo podľa tohto článku zaniká bez ďalšieho okamihom zániku
nájomného vzťahu založeného touto zmluvou.Ak Obec Jasov poruší povinnosti voči AVE Jasov
s.r.o., je AVE Jasov s.r.o. oprávnená požadovať od Obce Jasov zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 20 184,- EUR slovom dvadsaťtisícstoosemdesiatštyri eur, ako aj náhradu škody, ktorá
prevyšuje zaplatenú zmluvnú pokutu.
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
Uznesením č. 54/06OZ/2015 OZ obce Jasov
1. schvaľuje
ukončenie nájomného vzťahu, založeného nájomnou zmluvou medzi Obcou Jasov a AVE Jasov
s.r.o., ktorá bola podpísaná za obec Jasov dňa 20.08.2008 a za AVE Jasov s.r.o. dňa 21.08.2008
(ďalej len „predchádzajúca nájomná zmluva“) a nahrádza sa dvomi novými nájomnými vzťahmi,
v zmysle uznesenia č. 52/06OZ/2015 a uznesenia č.53/06OZ/2015
2. berie na vedomie
že Obec Jasov vráti AVE Jasov s.r.o preplatok nájomného z predčasného skončenia nájomného
vzťahu vo výške 28.641,32 EUR, slovami dvadsaťosemtisícšesťstoštyridsaťjeden eur tridsaťdva
eurocentov a AVE Jasov s.r.o zaplatí pre Obec Jasov nájomné vopred vo výške 31.801,63 €.
Zároveň Obec Jasov a firma AVE JASOV s.r.o. tieto vzájomné pohľadávky započítajú
nasledovne: započítavané pohľadávky zanikajú v rozsahu, v akom sa vzájomne kryjú, t. j. vo
výške 28.641,32 EUR, slovami dvadsaťosemtisícšesťstoštyridsaťjeden eur a tridsaťdva
eurocentov. AVE Jasov s.r.o je povinná zaplatiť zostávajúcu časť nájomného vo výške 3.160,30
EUR, slovami tritisícstošesťdesiat eur tridsať eurocentov, najneskôr do uplynutia 30, slovom
tridsiatich, kalendárnych dní od účinnosti zmluvy o nájme pozemkov.
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.8 – Prerokovanie financovania rekonštrukcie nízkoprahového denného centra v Jasove
Obec začala rekonštrukciu budovy kultúrneho domu na základe zmluvy s Ministerstvom
pôdohospodárstva, odkiaľ sme dostali dotáciu. Počas rekonštrukcie je potrebné priebežne platiť
faktúry a až po úhrade môžeme žiadať od ministerstva finančné prostriedky. Na to, aby sme
zabezpečili plynulosť úhrad faktúr bude možno obec potrebovať úver vo výške 300000,- eur,
ktorý by slúžil ako zábezpeka v prípade potreby. K žiadosti o úver je potrebné uznesenie OZ.
Hlavný kontrolór obce zaujal stanovisko k úveru /príloha č. 8/, ktorým odporučil OZ úver
schváliť.
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Uznesením č. 55/06OZ/2015 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie
stanovisko a odporúčanie hlavného kontrolóra obce na prijatie bankového úveru z PrimaBanka
Slovensko a.s..
2. schvaľuje
prijatie úveru vo výške 300 000,- EUR poskytnutého zo strany PrimaBanka Slovensko a.s, so
sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
na projekt „ Rekonštrukcia Nízkoprahového denného centra v obci Jasov „s podporou
projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku z prostriedkov operačného programu
ROP, prioritná os 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálno právnej ochrany a sociálnej
kurately opatrenie 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálno právnej ochrany a sociálnej
kurately v celkovej výške 475 252,74 € .
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky
za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia
vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia
pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru
na dlhodobý termínovaný úver.
Hlasovanie /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.9 – Prerokovanie zmeny zásad na odmeňovanie poslancov a členov komisií.
Obecné zastupiteľstvo schválilo na zasadnutí odmeňovanie poslancov a členov komisií. Členovia
redakčnej rady podali návrh na odmeňovanie a finančná komisia navrhla na jedno číslo
občasníka odmenu vo výške 400,- eur pre redakčnú radu, ktoré si rozdelia podľa uváženia (mení
sa čl.4)
Uznesením č. 56/06OZ/2015 OZ obce Jasov
schvaľuje
zmenu Čl. 4 Odmeňovanie komisií pri obecnom zastupiteľstve a redakčnej rady obecných novín
bod 7) zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov zriadených
obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie 2014 -2018 podľa predloženého návrhu bez
zmien a doplnkov.
Hlasovanie /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.10 – Prerokovanie cenníka pre ubytovanie v Autocampingu Jasov.
Finančná komisia prejednala cenník pre ubytovanie v autocampingu, sú dva varianty /príloha
č.9/.Starosta oboznámil prítomných s obidvoma variantami. Poslanec Martinove sa prikláňa k
variante č. 2 spolu s poslancom Mendom. Je potrebné jednoznačne upresniť poplatky za
ubytovanie v stanoch a karavanoch a chatovej osade. Starosta upresnil, že cenník za používanie
sociálnych zariadení nebude zvlášť, je započítaný v poplatku, ubytovanie pre deti do 6 rokov
zdarma aj v chatkách. Aj ostatní poslanci sa priklonili k variante č.2, okrem poslanca Bodnára,
ktorý preferoval variantu 1. Poslanca Martinove zaujímalo, či je autocamping vylúčený zo sietí
autocampingov SR, starosta zistí. Poslanci hlasovali za 2. variant.
Uznesením č. 57/06OZ/2015 OZ obce Jasov
7

schvaľuje
cenník pre ubytovanie v Autocampingu Jasov podľa predloženej varianty č.2
/Hlasovanie /za 5, proti 0, zdržal sa (Bodnár)/

K bodu č.11 – Rôzne
a) Farmfest
V roku 2014 Občianske združenie AGGEO Slovakia zorganizovalo na biofarme Novačany Dni
regiónu Rudohorie pod názvom Farmfest. Jednotlivé obce z regiónu tu mali zastúpenie vo forme
stánkov, kde prezentovali tú ktorú obec a zároveň aj vystupujúcich. V tomto roku sa Farmfest
uskutočnil v dňoch 20.-21.6., ale KSK finančne nepodporil akciu a celá organizácia zostala na
AGGEO, n.o. Z tohto dôvodu sa o.z obrátilo na jednotlivé obce o finančnú podporu vo výške
300,- eur. Poslanca Martinove zaujímalo, či podujatie má nejaký pevný termín a zhruba aká bola
účasť? Podľa starostu aj minulý rok bola táto akcia zhruba v tom istom čase a účasť zatiaľ
nevieme. Poslanca Mendu zaujímalo, či sme boli účastníkmi akcie. Starosta upresnil, že sme mali
stánok a zároveň vystupovali aj deti z MŠ.
Uznesením č. 58/06OZ/2015 OZ obce Jasov
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 300,- eur spoločnosti AGGEO Slovakia, o.z. na
zabezpečenie kultúrnej akcie Farmfest v Nováčanoch, v rámci čoho sa propaguje obec Jasov a
celý región obcí Rudohorie.
Hlasovanie /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
b) Projekt „Take away“
Ministerstvo vnútra SR, úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity nás oslovilo z
projektom „Take away“. Tento projekt zahŕňa oblasti ako vzdelávanie, zdravie, bývanie,
zamestnanosť, zabezpečuje integrovaný a systémový prístup pri riešení problémov a potrieb
cieľovej skupiny-obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Zatiaľ chcú len vyjadrenie,
či by sa obec v budúcnosti zapojila do tohto projektu, nie je to povinné ani pri súhlase. Poslanec
Menda sa zaujímal o súčasnú formu terénnej sociálnej práce. Starosta objasnil, že projekt končí v
októbri, ale bude pokračovať s inými podmienkami, bude potrebné podávať žiadosti. Poslanca
Martinove zaujímalo, či je povinné sa zúčastniť. Zatiaľ je to len informatívne.
Uznesením č. 59/06OZ/2015 OZ obce Jasov
schvaľuje
zapojenie sa obce Jasov do národného projektu „Take away“, ktorý pripravuje MV SR, Úrad
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý je zameraný na terénnu sociálnu prácu,
podporu vzdelávania detí v rannom detstve, asistencia pri vysporiadaní a legalizácii pozemkov,
komunitné centrá, národný projekt zdravé komunity a podobne.
Hlasovanie /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
c) Firma Belasanet
Na obecný úrad bola doručená žiadosť firmy Belasanet, Moldava nad Bodvou, o povolenie
umiestnenia telekomunikačného vysielača na budovu kultúrneho domu. Poslanci OZ sa na
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porade vyjadrili, že nemáme ako obec záujem.
Uznesením č.60/06OZ/2015 OZ obce Jasov
neschvaľuje
žiadosť firmy Belasanet s.r.o., so sídlom v Moldave nad Bodvou o umiestnenie vysielača (antény
o priemere 60cm) na budovu kultúrneho domu.
Hlasovanie /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
d) Informácia
Obecný úrad vypracoval zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v
zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. Je to vnútorný predpis, ktorý platí od 1.júla a týka sa len
zamestnancov.
Uznesením č. 61/06OZ/2015 OZ obce Jasov
berie na vedomie
informáciu starostu o vypracovaní zásad podávania, preverovania a evidovania podnetov
podávaných v zmysle zákoa č. 307/2014 Z.z. Zásady nadobúdajú platnosť 1.júla 2015
Hlasovanie /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
e) návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
Hlavný kontrolór obce predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti /príloha č.10/
Uznesením č. 62/06OZ/2015 OZ obce Jasov
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok roku 2015 podľa predloženého návrhu
Hlasovanie /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
f) spor Moldava nad Bodvou - Jasov
Starosta oboznámil prítomných s vyjadrením mesta Moldava nad Bodvou ohľadom uzavretia
splátkového kalendára /príloha č.11/. Podľa vyjadrenia obecného právnika by sa mala obec
mimosúdne dohodnúť. Prítomní poslanci sa nezhodli, 3 boli za dohodu a 3 boli za súd. Nakoniec
sa vyjadrili, aby právnik zastupoval obec na pojednávaní dňa 30.6.2015 podľa dohody z
pracovnej porady.

K bodu č.12 – Interpelácie poslancov
Ako prvý sa ozval poslanec Menda. Čo sa týka dlhov, sú vysoké nedoplatky na nájomnom v
domoch Zenit a takisto aj v 20 b.j., v akom stave je vysporiadanie dlhov, čo sa s tým bude robiť?
Starosta podotkol, že pri nájomných domoch Zenit sme žiadali ÚPSVaR o osobitného príjemcu,
čo úrad neakceptoval, s nájomníkmi boli uzavreté splátkové kalendáre. Takisto s dlžníkmi 20 b.j.
boli podpísané notárske zápisnice, už sa pracuje na exekúcii a následnom vysťahovaní.
Ako je to so separovaným zberom? Starosta povedal, že informácie už k obyvateľom šli, spolu s
vrecami na separovanie.
Poslanca Martinove zaujímal kalendár odvozu separovaného zberu. Zatiaľ f. Ave nedodala
harmonogram, budeme informovať každého. Čo s vrecami, ktoré sa znehodnotia? Je potrebné
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prísť na OcÚ po nové. Poslanec Menda podotkol, že je potrebné vyčistiť obec, nakoľko
kontajnery na separovaný odpad firma odviezla, ale okolie nie je odpratané.
Poslanec Martinove pripomenul internetovú stránku obce, ktorá ešte stále nefunguje. Podľa
starostu je internetová stránka v riešení.
Poslanca Mendu zaujímalo, čo s chodníkmi v obci, keďže prebieha výstavba kanalizácie, či sa
budú upravovať? Starosta sa vyjadril, že s ukončením projektu musia Vodárne dať aj chodníky
do pôvodného stavu.
Poslanca Dzurika zaujímalo, či sa bude v osade robiť asfalt?aké sú podielové dane na 1902
rómov, ktorí žijú v obci, či sa nedá obec rozdeliť na dve časti? Starosta sa vyjadril, že obec patrí
do jedného katastrálneho územia, z tohto dôvodu nie je možné ju rozdeliť.
K bodu č.13 – Diskusia
Ako prvý sa do diskusie prihlásil poslanec Martinove, nie je v poriadku voda v hasičskej
zbrojnici, zaujímalo ho, kto má kľúče od budovy. Starosta nevie o probléme s vodou.
Poslanec Bodnár sa prihlásil do diskusie ohľadom športu. Máme v obci mladého majstra SR v
silovom dvojboji, tento rok sa zúčastnil ME, kde skončil druhý a poverili ho na postup na MS,
ktoré sa budú konať v USA. Podľa poslanca Bodnára by mal reprezentovať, nevie ho obec
nejako podporiť?Oceniť jeho úspech nejakou cenou!
Z prítomných občanov sa do diskusie prihlásil p. Nagy. Podľa jeho vyjadrenia budú po výstavbe
kanalizácie dávať chodníky do pôvodného stavu, ale na Hlavnej ulici je pôvodný stav chodníkov
katastrofálny, zbiera sa tam voda a tečie na ulicu Pod skalou. Zároveň navrhuje znížiť rýchlosť
na Hlavnej ulici pre autá. Takisto sa vyjadril k podpore športovca, možno by stačilo pozvať ho na
nejaké symbolické posedenie. Starosta sa vyjadril k úprave chodníkov, po výstavbe plynovodu
celá strana ulice spadla, teraz je vstave ako keby tiekla voda v rigole. Po výstavbe kanalizácie
bude treba vytypovať najstaršie úseky a úseky v najhoršom stave, postupne budú upravované
chodníky, pretože obce už nebudú dostávať dotácie na miestne komunikácie.
Poslanec Menda – od Floriána tečie celá voda do potoka, z rigola nejde do odvodňovacieho
kanála, tečie okolo mosta do potoka. Starosta sa vyjadril, že to musíme prečistiť.
Ďalší sa prihlásil do diskusie p. Brostl, zaujímalo ho ako budú prebiehať úpravy po ukončení
výstavby kanalizácie, na jeho pozemok nemali povolenie vstúpiť, nanosili tam asi 30 áut zeminy,
čo s tým? Takisto na pozemku susedov vyrúbali stromy, zničili záhradu. Starosta upozornil, že je
potrebné spísať problémy a tie potom sa budú riešiť cez zodpovednú osobu vodární na
dohodnutom jednaní. P. Brostl mal otázku aj na hlavného kontrolóra ohľadom skládky, nie je
ekonóm, ale nepostrehol, kde je zohľadnená v záverečnom účte obce strata f.Ave, kde je aj obec
spoluvlastníkom. Ak máme dlh, prečo obec ide do spoločných projektov s firmou AVE? Podľa
neho sa na skládku vynáša aj odpad, ktorý tam nemá byť, ak nevieme urobiť opatrenia, aby sa
tam nenosil nevhodný odpad, nemôžeme súhlasiť s rozšírením skládky. Hlavný kontrolór sa
vyjadril, že spoluúčasť vo firme obec má, je síce vyčíslená strata, ale nevieme, aká je cena
podielov. P.Brostla zaujímalo aj to, aká je funkcia členov Dozornej rady, konateľa. Podľa neho
nestačí, že je niekto členom dozornej rady. Aké možnosti má občan, ak má nejaký problém,
podozrenie. Podľa poslanca Mendu obec sa finančne na strate nepodieľa a každý občan má
možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na úrad životného prostredia.
K bodu č.14 – Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí
OZ a rokovanie ukončil.
V Jasove, 29.6.2015
Zapísala: Csoltková Zuzana

Overovatelia zápisnice:
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–––––––––––––––––––––––Štefan Turčik

––––––––––––––––––––
Dezider Bodnár

Ing. Gabriel Nagy
Starosta
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