
Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

zo dňa 27.marca 2017

Prítomní :
starosta obce :                    Ing.Gabriel Nagy
poslanci OZ :                      PaedDr.Pavol Martinove, Ing.Jozef  Menda, 
                                            Dezider Bodnár, Ing. Maximilián Červený, 
                                            Štefan Turčik, Marian Dzurik, 
                                            Mgr. Stella Luteránová, Alexander Horváth
Neprítomní poslanci OZ : Bc.Ľuboš Bačo, 
Ostatní prítomní :             Ing. Jaroslav Hospodár - hlavný kontrolór obce         
Občania :                             podľa prezenčnej listiny 

Program  : 

1. Otvorenie rokovania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie

a.) overovateľov zápisnice
b.) zapisovateľa

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
5. Správa hlavného kontrolóra obce Jasov o kontrolnej činnosti za rok 2016
6. Prerokovanie návrhu I. Zmeny programpového rozpočtu obce Jasov na rok 2017
7. Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jasov 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

8. Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  obce  Jasov  č.1/2017  opodmienkach  pripojenia
nehnuteľnosti  na  verejnú  kanalizáciu,  odvádzaní  odpadových vôd do  verejnej  kanalizácie  a
zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území obce Jasov.

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jasov č.2/2017 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Jasov.

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jasov č.3/2017 Trhový poriadok – Tržnica na ul.
Pod skalou

11. Prerokovanie zmeny nájomnej zmluvy o prenájme obecnej nehnuteľnosti formou dodatku
12. Prerokovanie výšky príspevku na jedného žiaka na jeden mesiac formou dotácie na činnosť

center voľného času a výšky dotácie na záujmovú činnosť pre rok 2017
13. Prerokovanie návrhu dodatku o spoločnom úrade na rok 2017
14. Návrh na zrušenie elokovaného pracoviska materskej školy na Medzevskej 111 a vyradenie zpo

siete škôl a školských zariadení.
15. Prerokovanie upozornenia prokurátora na povinnosť zverejňovať základné dokumenty obce na

vebovom sidle obce Jasov
16. Prerokovanie žiadostí spoločenských organizácií na území obce Jasov o poskytnutie dotácie na

rok 2017 a iných žiadostí o poskytnutie príspevku na činnosť v roku 2017
17. Prerokovanie žiadostí došlých na obecný úrad : a) žiadosť o odkúpenie pozemku

                                                                             b)žiadosť o poskytnutie pozemku do správy ZŠ
18. Prerokovanie  rozhodnutia  Okresného  úradu  Košice-okolie,  odbor  starostlivosti  o životné

prostredie    
o zaplatení pokuty podľa zákona č.79/2015 Z.z. v znení zákona č.91/2016 o odpadoch

19. Pridelenie voľného dvojizbového bytu v 12 b.j.
20. Rôzne
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21. Interpelácie
22. Záver 

ROKOVANIE:

K     bodu č.1   – Otvorenie rokovania
Rokovanie OZ otvoril  Ing.  Gabriel  Nagy,  starosta.  Privítal  všetkých prítomných poslancov.
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, 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: Štefan Turčik, Mgr. Stella 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 uznesení z     predchádzajúcich zasadnutí
Starosta oboznámil prítomných so správou o plnení uznesení, ktoré boli prijaté na 
predchádzajúcich zasadnutiach /príloha č.1/

Uznesením č. 197/03OZ/2017 OZ obce Jasov
berie na vedomie

správu o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/ 

K     bodu č.5   – Správa hlavného kontrolóra obce Jasov o     kontrolnej činnosti za rok 2016
Hlavný kontrolór obce predložil správu o kontrolnej činnosti za rok 2016 /príloha č.2/

Uznesením č. 198/03OZ/2017 OZ obce Jasov
berie na vedomie

správu hlavného kontrolóra obce Jasov o kontrolnej činnosti za rok 2016.
Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/

K bodu č. 6 - P  rerokovanie návrhu I. Zmeny programového rozpočtu obce Jasov na rok 2017 
Starosta  oboznámil  prítomných  s dôvodmi,  kvôli  ktorým dochádza  k zmene  programového
rozpočtu  na  rok  2017.  Predseda  finančnej  komisie  poslanec  Červený  predložil  prítomných
rozpočtové opatrenie č.1/2017 /príloha č. 3/. Zároveň hlavný kontrolór obce Jasov predniesol
k návrhu  úpravy  rozpočtu  svoje  stanovisko,  v ktorom  odporúča  schváliť  1.  úpravu
programového rozpočtu obce Jasov na rok 2017 podľa predloženého návrhu /príloha č.4/
Rozprava : Hlavný kontrolór navrhuje vymenovať škodovú komisiu, v súvislosti s pokutou od
životného prostredia za odpad v rómskej osade. Nakoľko nie je možné vymôcť túto čiastku
od vinníkov,  odporúča OZ prijať uznesenie ohľadom výdavkov na pokutu.  Poslanec Menda
pripomienkoval,  že  nemá to vplyv  na zmenu rozpočtu,  ale  pokiaľ  je potrebné to ošetriť  aj
takýmto spôsobom, berie na vedomie. Poslanec Bodnár mal pripomienku k čiernym skládkam,
podľa  neho,  keďže  existujú  čierne  skládky  a obec  je  povinná  ich  na  vlastné  náklady
zlikvidovať,  občania ,  ktorí riadne platia za odpad sú znevýhodnení a tiež by nemali  platiť.
Starosta upresnil, že produkovanie komunálneho odpadu, za čo zo zákona platí poplatok každý
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občan, nemá žiadny súvis s čiernymi skládkami. Podľa vyjadrenia poslanca Mendu štát svojim
spôsobom podporuje vznik čiernych skládok. Ďalší dotaz poslanca Mendu bol miestny rozhlas,
položka v rozpočte na opravu, údržbu a rozšírenie,  občania sa sťažujú, že nie je ho počuť,
a dúfa,  že  sa  to  realizuje.  Zároveň  sa  mu  zdá  vysoká  položka  na  rozšírenie  kamerového
systému, čo sa týka spolufinancovania obce z rezervného fondu. Starosta pripomenul, že v roku
2016 sa podala žiadosť na ministerstvo vnútra o rozšírenie kamerového systému, bude sa robiť
verejné obstarávanie, výsledná suma môže byť nižšia. Čo sa týka rozhlasu, oslovili sme firmu,
ktorá vie tento typ rozhlasu spravovať a zároveň ponúkla ďalšie služby, ako napr. zasielanie
sms občanom, ktorí budú mať záujem. Hlavný kontrolór ešte pripomenul, že v prípade čerpania
financií z rezervného fondu, je potrebné k tomu schváliť uznesenie.

Uznesením č. 199/03OZ/2017 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie

odporúčacie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu I. Zmeny programového rozpočtu
obce na rok 2017
2.  schvaľuje

I. úpravu rozpočtu obce k 27.3.2017

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy: 
Položka        Popis                                                           Rozpočet v €    Zmena v €     Rozpočet po zmene v €
111003     Výnos  dane z príjmov                                       920 000           +   15 244                         935 244
312001     Dotácia z Environmentálneho fondu                            0           +   49 900                           49 900
312001     Dotácia  na terénnu sociálnu prácu                      25 100           +   12 100                           37 200
312001     Dotácia  na komunitné centrum                                                 +   16 200                           16 200

 
      Upravované bežné  príjmy  celkom:                                       945 100        +  93 444                       1 038 544

      
Kapitálové  príjmy:

 
Položka        Popis                                                           Rozpočet v €    Zmena v €     Rozpočet po zmene v €
233001    Príjem z predaja pozemkov                                                          +   2 156                              2 156
322001    Dotácia na kamerový systém                                                        + 20 000                            20 000  

      Upravované kapitálové  príjmy  celkom:                                                  + 22 156                           22 156


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

453           Výber z rezervného fondu                                99 500           + 20 000                         119 500

Upravované príjmové FO  celkom:                               99 500           + 20 000                         119 500

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 €     Zmena v €               po zmene  v  € 
5.  Bezpečnosť           5.3.5  PO-reprezentačné                                 2 000                   +   5 000
7 000
5. Odpadové hospodárstvo 6.3.1 Likvidácia čiernych skládok         3 000                   +  50 000
53 000
13.Sociálne služby         13.5.1 Terénni sociálni pracovníci            25 100                   +  14 000                  39
100
13.Sociálne služby         13.5.2 Komunitné centrum                                0                    +  21 600
21 600
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14. Administratíva         14.3.2 Miestny rozhlas údržba                        600                   +    1 500                    2
100
14. Administratíva         14.1.27 Pokuta od životného prrostr.                 0                    +    1 200                    1
200

       
      

s p o l u :                                                                                          30 700                      + 93 300               124
000     

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  € 
5.  Bezpečnosť           5.3.8  PO-motorová striekačka                0                  +   2 300                    2 300
5.  Bezpečnosť           5.1.2  PO-rozšírenie kamerového systému            0                  + 38 000                   38
000 
14. Administratíva         14.3.2   Miestny rozhlas                             0                   +   2 000                    2 000
                                                                                 
s p o l u :                                                                    0             + 42 300             42 300

Upravované príjmy celkom:                                1 044 600        +  135 600          1 180 200             
Upravované výdavky celkom:                                 30 700          + 135 600             166 300

Programový rozpočet obce  na rok 2017 po 1. zmene - Sumarizácia

Bežné príjmy                                                          2 215 002        + 93 444          2 308 446
Kapitálové príjmy                                                                0         + 22 156              22 156
Príjmové finančné operácie                                      161 500         + 20 000            181 500   
         

Bežné výdavky                                                       2 134 399        + 93 300          2 227 699 
Kapitálové výdavky                                                  188 500        + 42 300             230 800     
Výdavkové finančné operácie                                     53 500                                     53 500

Celkové príjmy po úprave:                                  2 376 502       + 135 600         2 512 102
Celkové  výdavky po úprave:                              2 376 399       + 135 600         2 511 999    

Výsledok hospodárenia:                                            103                    0                     103  
     
Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/ 

K bodu č.7 –    Návrh Dodatku č. 7 k     VZN obce Jasov 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
Každý  rok  na  základe  poskytnutých  finančných  prostriedkov  z ministerstva  financií  sa
vyčleňujú financie na ZŠ a MŠ podľa počtu detí.  Starosta oboznámil prítomných s návrhom
dodatku č.7 k VZN č.9/2009 o určení výšky dotácií na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl
a školských zariadení na území obce /príloha č.5/.

Uznesením č. 200/03OZ/2017 OZ obce Jasov
sa uznáša 

na dodatku č.7 k VZN obce Jasov č.9/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka a dieta materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jasov podľa

predloženého návrhu bez zmien a doplnkov.
Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/ 
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K bodu č.8 –    Návrh VZN obce Jasov č.1/2017 o     podmienkach pripojenia nehnuteľnosti  na
verejnú  kanalizáciu,  odvádzaní  odpadových  vôd  do  verejnej  kanalizácie  a     zneškodnení
odpadových vôd zo žúmp na území obce Jasov.
Starosta predložil prítomným návrh VZN obce Jasov č.1/2017 o podmienkach pripojenia sa na
kanalizáciu /príloha č.6/. Koncom roka 2016 bola v obci skolaudovaná kanalizácia. Obec pred
výstavbou schválila uznesenie, podľa ktorého obec zabezpečí pripojenie 80 % nehnuteľností.
Podľa zákona, v obci, kde je vybudovaná kanalizácia je občan povinný sa pripojiť. Momentálne
obec  rozposlala  informačné  letáky  o možnosti  pripojenia  sa  na  kanalizáciu.  V prípade,  že
občania  sa  odmietnu  pripojiť,  porušujú VZN obce  a zároveň aj  zákon,  obec  môže  vyrubiť
pokutu. 
Rozprava : Poslanca Martinove zaujímalo, či môžu občania naďalej využívať žumpu, a či obec
poradí  v prípade  záujmu  o pripojenie.  Starosta  sa  vyjadril,  že  VVS  poskytovala  občanom
zneškodnenie  obsahu  žumpy  za  zvýhodnenú  cenu,  ktorá  platí  len  do  31.5.2017,  po  tomto
dátume budú ceny oveľa vyššie. Každý občan má možnosť pomoci na obecnom úrade.
Poslanec  Bodnár  – niektorí  občania  sú znevýhodnení,  nakoľko bývajú na miestach,  kde  je
pripojenie sa na kanalizáciu spádovo neriešiteľné, iba s pomocou čerpadiel, nákup ktorých je
finančne náročný, ako postupovať? Podľa starostu je potrebné sa informovať na VVS, a ďalší
postup závisí aj od OZ, akú formu pomoci poskytneme týmto občanom. 
Z prítomných občanov sa k tejto téme vyjadril aj p.Németh. Podľa informácií je zákaz púšťať
do kanalizácie žumpu, musí žumpu vyradiť z prevádzky? Podľa starostu je to potrebné riešiť
cez VVS.

Uznesením č. 201/03OZ/2017 OZ obce Jasov
sa uznáša 

na VZN obce Jasov č.1/2017 o podmienkach pripojenia nehnuteľností na verejnú kanalizáciu,
odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a zneškodnení odpadových vôd zo žúmp na

území obce Jasov vrátane prílohy č.1 k VZN Hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo
žúmp podľa predloženého návrhu bez zmien a doplnkov.

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

K  bodu  č.9  –    Návrh  VZN  obce  Jasov  č.2/2017  o     podmienkach  predaja  výrobkov
a     poskytovania služieb na trhových miestach v     obci Jasov
Obec v minulom roku dokončila výstavbu trhoviska, ktorá bola realizovaná cez miestnu akčnú
skupinu Rudohorie. Starosta predložil návrh VZN obce Jasov o podmienkach využívania tohto
trhoviska /príloha č.7/.

Uznesením č. 202/03OZ/2017 OZ obce Jasov
sa uznáša

Na Všeobecne záväznom nariadení obce Jasov č.2/2017 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v obci Jasov vrátane prílohy č.1 – Čestné vyhlásenie,

č.2 – Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhovom mieste a č. 3 – POVOLENIE na zriadenie trhového miesta a na

predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste podľa predloženého návrhu bez zmien a
doplnkov.

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/ 
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K bodu č.10 –   Návrh VZN obce Jasov č.3/2017 Trhový poriadok – Tržnica na ul. Pod skalou
Starosta predložil návrh VZN č. 3/2017 – Trhový poriadok tržnice na ul. Pod skalou /príloha
č.8/. K tomuto bodu nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky.

Uznesením č. 203/03OZ/2017 OZ obce Jasov
sa uznáša 

na Všeobecne záväznom nariadení obce Jasov č.3/2017 Trhový poriadok – Tržnica na ul. Pod
skalou podľa predloženého návrhu bez zmien a doplnkov.

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

K  bodu  č.11  –    Prerokovanie  zmeny  nájomnej  zmluvy  o     prenájme  obecnej  nehnuteľnosti
formou dodatku
V roku 2011 obec uzatvorila  zmluvu s autoškolou,  ktorá si  prenajíma od obce pozemok na
cvičisko za 42 eur na rok. Keďže došlo k zmene zákona o autoškolách, cvičisko musí mať iné
rozmery /väčšie/.  Z tohto dôvodu majiteľ autoškoly žiada o zmenu nájomnej zmluvy formou
dodatku.
Rozprava  .  P.Martinove  podotkol,  že  autoškola  má  dosť  klientov,  je  potrebné  mu  vyjsť
v ústrety.  Poslanec  Bodnár  má  požiadavku,  aby  cvičisko  nezasahovalo  do  prevádzky
autocampingu.

Uznesením č. 204/03OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje 

dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 31.10.2011 schválenej uznesením č.66/10OZ/2011 o
prenájme obecnej nehnuteľnosti, časť pozemku parc.č.968/3 v celkovej výmere 1050m2

(rozmer 70m x 15m) pre Ladislava Bábu na výkon podnikateľskej činnosti – AUTOŠKOLA,
konkrétne ako autocvičisko.

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

K bodu č.12 –   Prerokovanie výšky príspevku na jedného žiaka na jeden mesiac formou dotácie
na činnosť centier voľného času a     výšky dotácie na záujmovú činnosť pre rok 2017.
CVČ sú zriadené v rôznych obciach a v mestách a obec dostáva od štátu cez podielové dane
prostriedky na tieto centrá. Pre deti, ktoré majú trvalý pobyt v našej obci a navštevujú CVČ
v inej obci na základe rozhodnutia o prijatí, Tieto centrá môžu žiadať príspevok. 

Uznesením č. 205/03OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje 

výšku príspevku na rok 2017 v hodnote 15,- eur na jedno dieťa na jeden mesiac pre CVČ, ktoré
navštevujú deti s trvalým pobytom v obci Jasov, s ktorými CVČ uzavrie dohodu a taktiež pre

organizácie vykonávajúce záujmovú činnosť na území obce Jasov.
Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/ 

K bodu č.13 –   Prerokovanie návrhu dodatku k     zmluve o     spoločnom úrade na rok 2017
Obec Jasov uzavrela zmluvu o spoločnom obecnom úrade s obcami Poproč, Bukovec, Malá
Ida,  Rudník  a Šemša  na  zabezpečovanie  výkonu  úloh  prenesenej  štátnej  správy  na  úseku
stavebného zákona, ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia, vodnej správy a odpadového
hospodárstva. Každá obec prispieva každoročne na chod tohto úradu poplatkami podľa počtu
obyvateľov. Obce dostávajú dotácie na činnosť, ale nie postačujúce.
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Uznesením č. 206/03OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje 

dodatok č. 7 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu z roku 2009 na zabezpečenie
výkonu stavebného úradu, ochrany prírody a krajiny, na úseku vôd a úseku odpadového

hospodárstva podľa predloženého návrhu bez zmien a doplnkov.
Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/ 

K bodu č.14 –   Návrh na zrušenie elokovaného pracoviska materskej školy na Medzevskej 111
a     vyradenie zo siete škôl a     školských zariadení.
Na pracovnej porade sa riešila otázka financií na novú MŠ. Obec vstúpila do programu Take
away,  podľa  ktorého  máme  možnosť  zamestnať  terénnych  sociálnych  pracovníkov,
pracovníkov komunitného centra a taktiež môžeme získať prostriedky na MŠ. Tento projekt
začal  fungovať,  sú  vyčlenené  prostriedky  na  výstavbu  alebo  rekonštrukciu  MŠ,  kde  na
výstavbu  novej  budovy  je  možnosť  získať  vyššie  dotácie  ako  na  rekonštrukciu.  Budova
materskej  školy  elokovaného  pracoviska  v obci  je  v stave  na  zbúranie.  Z tohto  dôvodu
navrhujeme vyradiť MŠ zo siete škôl, a žiadať dotácie na výstavbu novej školy. Zatiaľ by bola
výučba zabezpečená v priestoroch základnej školy. 

Uznesením č. 207/03OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje 

zrušenie elokovaného pracoviska Materskej školy v Jasove na Medzevskej 111 a jej vyradenie
zo siete škôl a školských zariadení podľa zákona č. 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov.
Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/ 

K bodu č.15  –    Prerokovanie  upozornenia  prokurátora  na  povinnosť  zverejňovať  základné
dokumenty obce na vebovom sídle obce Jasov.
Na obecný úrad bolo  doručené  upozornenie  prokurátora  na  porušenie  §2 ods.1  a  §5 ods.2
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám na podnet Mgr. Tibora Kaputu,
ktorým  namieta  nečinnosť  obce  Jasov,  kedy  táto  nezverejňuje  na  svojom  webovom  sídle
povinné  informácie  /príloha  č.9/.  Podľa  vyjadrenia  starostu,  zaslali  sme  vyjadrenie  na
prokuratúru, boli odstránené nedostatky o informovaní a doplnené chýbajúce informácie. 
Rozprava : Poslanec Menda sám kritizoval stav zverejňovania informácií na webovej stránke
obce, ale v poslednom čase je to lepšie, je potrebné vyhovieť prokuratúre, odstrániť nedostatky,
my ako obec sme za to zodpovední.

Uznesením č. 208/03OZ/2017 OZ obce Jasov 
1. berie na vedomie

upozornenie prokurátora na porušenie §2 ods.1 a §5 ods.2 zákona č. 211/2000 Z. z. O
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. ukladá
obecnému úradu zabezpečiť  povinnosť zverejňovať základné dokumenty obce  na  webovom
sídle obce Jasov hlavne: termíny zasadnutí OZ s programom

o zápisnice z verejných zasadnutí
o texty predložených návrhov VZN
o texty schválených VZN
o údaje o dochádzke poslancov zastupiteľstva na jeho zasadnutiach a na 

zasadnutiach komisií
o výpisy o hlasovaní poslancov po každom zasadnutí zastupiteľstva okrem 

prípadov tajného hlasovania a hlasovania na verejnej schôdzi

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

K  bodu  č.16   –  Prerokovanie  žiadostí  spoločenských  organizácií  na  území  obce  Jasov
o     poskytnutie dotácie na rok 2017 a     iných žiadostí o     poskytnutie príspevku na činnosť v     roku
2017.
Na obecný úrad boli doručené žiadosti spoločenských organizácií Klub dôchodcov /príloha č.
10/ a TJ Tatran Jasov /príloha č.11/ o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017. Finančná komisia
navrhuje  schváliť  výšku  príspevku  akú  obe  organizácie  žiadajú.  Kultúrna  komisia  chváli
organizáciu Klub dôchodcov, nakoľko aktívne pracuje s dôchodcami a zároveň organizácii TJ
Tatran navrhuje zapojiť sa do brigád za krajší Jasov, s výškou finančného príspevku súhlasí.

Uznesením č. 209/03OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje 

v zmysle VZN č.3/2009 a dodatku č.1 k VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
1. Dotáciu pre TJ Tatran Jasov vo výške 7500,- eur

2. Príspevok z rozpočtu obce na rok 2017 pre Klub dôchodcov v Jasove vo výške 3000,-
eur

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

K bodu č.17   – Prerokovanie žiadostí došlých na obecný úrad : 
a  ) žiadosť o odkúpenie pozemku
b) žiadosť o poskytnutie pozemku do správy ZŠ  .
Na  obecný  úrad  bola  doručená  žiadosť  Štefana  Szilasiho,  ktorý  má  záujem  o odkúpenie
pozemku  pri  bytovke  na  Tichej  ulici  /príloha  č.  12/.  Podľa  vyjadrenia  starostu  sa  jedná
o pozemok, ktorý je nevysporiadaný, obec ho nevlastní, z tohto dôvodu nie je možné ho predať.
Je potrebné spracovať geometrický plán.
Ďalšou žiadosťou doručenou na obecný úrad je žiadosť Základnej  školy v Jasove o vhodný
pozemok na vzdelávanie pracovného vyučovania a pestovateľských prác /príloha č. 13/.
Podľa vyjadrenia poslanca Mendu p. riaditeľka má k dispozícii celý súčasný areál školy, kde
určite je možnosť využitia pozemku na dané účely.

Uznesením č. 210/03OZ/2017 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie

žiadosť Štefana Szilasiho, bytom Tr.SNP 78, Košice o odkúpenie časti pozemku
v katastri obce Jasov č.701/5 KN „C“ o výmere cca 168m2

2. berie na vedomie
oznámenie Základnej školy v Jasove o pláne inovovaného vzdelávacieho programu

školy a žiadosť o poskytnutie pozemku, kde by mohlo prebiehať pracovné vyučovanie
a vyučovanie-pestovateľské práce.

3. ukladá
a) Obecnému úradu spracovať geometrický plán na vysporiadanie pozemkov v rámci

registra C KN parcela č.701/5, a potom začať jednať s vlastníkmi o odkúpení
pozemkov do vlastníctva obce Jasov

b) stavebnej komisii v spolupráci s obecným úradom a riaditeľkou Základnej školy
v Jasove preveriť stav pozemkov v okolí základnej školy a navrhnúť vhodné

riešenie.
Termín : 30.4.2017
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 1(Menda)/
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    K  bodu  č.18  –    Prerokovanie  rozhodnutia  Okresného  úradu  Košice-okolie,  odbor
starostlivosti  o     životné  prostredie  o     zaplatení  pokuty  podľa  zákona  č.79/2015  Z.z.  v     znení
zákona č. 91/2016 O odpadoch
Pri  zmene  rozpočtu  bola  spomínaná  pokuta  od  Okresného  úradu  Košice-okolie,  odbor
starostlivosti o životné prostredie, vo výške 1200,- eur, nakoľko okresný úrad vykonal kontrolu
ohľadom čiernej  skládky  popri  rieke  Bodva,  ktorá  ani  po  opakovanom upozornení  nebola
odprataná obcou. Momentálne obec podala žiadosť o dotácie, ak prejde, je možné vypratať celý
tok Bodvy, kde je čierna skládka.

Uznesením č. 211/03OZ/2017 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie

rozhodnutie Okresného úradu košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie,
o porušení § 117 ods.3 zákona č. 79/2015 Z.z. O odpadoch v znení zákona č.91/2016 Z.z.

2. schvaľuje
úhradu pokuty vo výške 1200,- eur na základe rozhodnutia Okresného úradu Košice-

okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-KS-OSZP 2017/000089
Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/

K bodu č.19   – Pridelenie voľného dvojizbového bytu v     12 b.j.
Koncom roka 2016 došlo k odkúpeniu 12 b.j. a následne k prideleniu bytov, 1 byt zostal voľný.
Na obecný úrad došlo viac žiadostí  o pridelenie  bytu,  ktoré boli  prerokované na pracovnej
porade. Keďže každý záujemca splnil požadované podmienky, hlasovaním poslancov tento byt
bol pridelený p.Sabolovi. s počtom hlasov 5 /príloha č.14/

Uznesením č. 212/03OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje 

v zmysle VZN č.2/2015 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov
v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

na území Obce Jasov a na základe predložených žiadostí prenájom bytu v bytovom dome 12
b.j. súp. č.744, vchod 5B takto:

1. byt č.4 prideľuje žiadateľom – Sabol Vladimír, trvale bytom Podzámok 174/22 Jasov
a družke Nikolete Grešovej, bytom Rožňavská 16, Moldava nad Bodvou.

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

K   bodu č.20 –   Rôzne

1. Detská železnica - Rušňoparáda

Na  obecný  úrad  bola  doručená  žiadosť  OZ  Detská  železnica  Košice  o príspevok  na
Rušňoparádu, ktorú organizujú každoročne a v rámci ktorej vypravujú historický vlak aj cez
našu  obec  /príloha  č.15/.  Finančná  komisia  navrhuje  príspevok  vo  výške  200,-  eur.  Podľa
vyjadrenia kultúrnej komisie,  táto akcia prebieha už niekoľko rokov, do Jasova príde veľký
počet ľudí, je to zážitok hlavne pre deti.  

Uznesením č. 213/03OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje

príspevok vo výške 200,- eur na propagáciu a reklamu obce Jasov pre občianske združenie
Detská železnica Košice v rámci akcie Rušňoparáda 2017, v rámci ktorej sa vypravuje

historický vlak do nášho regiónu.
Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/ 

2. Pozvánka Hlavného kontrolóra
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Hlavný kontrolór obce oboznámil  prítomných s akciou, ktorú organizujú Košice.  Sú to Dni
Ukrajiny, kde so speváckym zborom vystupuje aj HK a touto cestou každého pozýva. 

3. Stavebná komisia – návrh zmeny územného plánu a     informácia o činnosti

Predseda  stavebnej  komisie  poslanec  Bodnár  predniesol  návrh  na  zmenu  územného  plánu
rozvoja  obce  Jasov.  Keďže  obec  mala  v pláne  výstavbu  ďalších  bytových  jednotiek
a rodinných domov, je možné, že by bol väčší záujem, ak by tieto boli postavené na dolnom
konci obce smerom na Moldavu nad Bodvou. Stavebná komisia navrhuje výmenu pozemkov
na stavebné účely a tieto bytovky postaviť na dolnom konci obce.
Ďalej  predseda  stavebnej  komisie  predniesol  aj  správu  o kontrole  obecného  majetku,  kde
konštatuje, že po výstavbe 12 b.j. nie je vykonaná likvidácia ochranného oplotenia, stavebného
odpadu, unimobuniek a nie sú ukončené ani zemné práce okolo bytovky.

Uznesením č. 214/03OZ/2017 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie

návrh predsedu stavebnej komisie na zmeny v územnom pláne obce Jasov
2. ukladá

obecnému úradu v spolupráci so stavebnou komisiou preveriť vlastnícke vzťahy
k pozemkom na ulici Ku kachličkárni pri 20 b.j. v smere k autokempingu poprípade

aj vyhotoviť geometrický plán na rozdelenie pozemkov pre výstavbu rodinných
domov a zároveň preveriť vlastnícke vzťahy k pozemkom pod obcou Jasov v smere

do Moldavy nad Bodvou po pravej strane.
Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/ 

Uznesením č. 215/03OZ/2017 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie

návrh predsedu stavebnej komisie o stave okolia pri novo postavenej 12 b.j. na ulici Ku
kachličkárni. Sú tam nedokončené povrchové úpravy a mali by sa odstrániť pozostatky po

výstavbe ako sú unimobunky, ochranné oplotenia, zaasfaltovanie prekopaných ciest
a odstránenie stavebného odpadu

2. ukladá
obecnému úradu vyzvať realizátora MON-DREV s.ro. z Moldavy nad Bodovu na

odstránenie zariadenia staveniska v jeho vlastníctve, na vypratanie okolitých
pozemkov od odpadu, uskutočniť terénne úpravy priľahlých pozemkov a dať do

pôvodného stavu prekopávky miestnych komunikácií.
Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/ 

4. Činnosť kultúrnej komisie a     návrh na odmeny

Predseda kultúrnej komisie poslanec Martinove oboznámil prítomných s plánom činnosti 
kultúrnej komisie v na rok 2017 a zároveň predložil aj návrh na odmeny pre nečlenov kultúrnej 
komisie, ktorí sa aktívne zúčastňujú na akciách organizovaných obcou.

Uznesením č. 216/12OZ/2016 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie

informácie predsedu kultúrnej komisie o činnosti kultúrnej komisie a pláne činností komisie na
rok 2017

2. schvaľuje
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vyplatenie odmien osobám prizvaným kultúrnou komisiou pre poskytnutie odbornej
pomoci pri riešení úloh a činnosti kultúrnej komisii, za ich aktívny prístup a prínos
pri akciách organizovaných obcou Jasov v roku 2016 podľa predloženého návrhu

v hotovosti.
Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/ 

5. žiadosť o     finančný príspevok UO DPO SR

Na obecný úrad bola doručená žiadosť ÚO DPO SR o finančný príspevok na akcie, ktoré táto 
organizácia má naplánované na rok 2017 /príloha č.16/. Finančná komisia navrhuje prispieť len
v prípade, ak bude akcia organizovaná v našej obci.

Uznesením č. 217/03OZ/2017 OZ obce Jasov
zamieta

žiadosť o finančný príspevok pre Územnú organizáciu DPO SR Košice-okolie z dôvodu, že
neexistuje zákonná možnosť pre poskytnutie takejto formy finančnej podpory z rozpočtu obce.
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/ 

6. TJ Tatran-dôchodcovia – žiadosť o príspevok

Na  obecný  úrad  bola  doručená  žiadosť  TJ  Tatran  Jasov  –  dôchodcovia,  ktorí  žiadajú
o príspevok  z rozpočtu  pre  dôchodcov,  ktorí  nie  sú  registrovaní  v Klube  dôchodcov.
Každoročne im bol schválený príspevok vo výške 1300,- eur. Nakoľko došlo k zmene zákona,
už  to  nie  je  možné.  Musia  si  založiť  Klub  dôchodcov,  ktorý  bude  schválený  obecným
zastupiteľstvom alebo inú formu neziskovej organizácie alebo združenia.

Uznesením č. 218/03OZ/2017 OZ obce Jasov
zamieta

žiadosť o finančný príspevok pre TJ Tatran-dôchodcovia, nakoľko neexistuje zákonná možnosť
pre poskytnutie takejto formy finančnej podpory z rozpočtu obce pre takú organizáciu, ktorá

nie je zriadená obcou ale ani inou formou neziskovej organizácie alebo združením.
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 1(Dzurik)/ 

7. Žiadosť DHZ o     príspevok z     rozpočtu 

DHZ predložil  žiadosť o príspevok z rozpočtu obce na rok 2017 /príloha č.18/, kde žiadajú
finančný príspevok vo výške 22.000,- eur, okrem iného aj  na nákup motorového vozidla  -
cisterny.  Obec  podávala  žiadosť  o pridelenie  takéhoto  vozidla  na  ministerstvo,  ale  tam  je
možnosť asi o 5 rokov. Finančná komisia navrhovanú výšku 22.000,- eur zamieta, cez rozpočet
môže byť určitá čiastka schválená.

Uznesením č. 219/03OZ/2017 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie

žiadosť DHZ v Jasove ohľadom poskytnutia príspevku na činnosť v roku 2017 vo výške
22.000,- eur

2. schvaľuje
poskytnutie príspevku na rok 2017 podľa výšky už schváleného rozpočtu obecným

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

K     bodu č.21   – Interpelácie
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Ako prvý sa o slovo prihlásil poslanec Menda, ktorého zaujíma, čo bude s Domom smútku, je
v zlom stave. Podľa vyjadrenia starostu je potrebné opraviť strechu, stavebná komisia dostala
za úlohu zistiť stav.  Ďalej ho zaujímala cesta pri p. Bálintovi, bolo by treba upraviť brod, je to
veľmi strmé,  v prípade potreby nákladné autá neprejdú.  Podľa vyjadrenia starostu pozemky
majú v správe Štátne lesy, vyčistili, prehĺbili kvôli záplavám.
Poslanec Martinove: v obci rúry pod cestami,  zanesené nánosmi,  v prípade dažďov to bude
neúnosné, je potrebné ich vyčistiť. Je možné vyťať všetky ovocné stromy smerom ku kostolu a
zrušiť  aj  lavičky,  nakoľko po večeroch  sa  tam združuje  mládež  a robí  výtržnosti.  Starosta
odporúča volať 158-políciu. 
Poslanca Červeného zaujímal plot pri cintoríne. Podľa vyjadrenia starostu sa už bude dávať do
poriadku, železná časť je hotová, betónová časť teraz na jar.
Poslanec Martinove schvaľuje veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú rozmiestnené v obci, ale nie
všetky sú na správnom mieste.
V tomto bode programu sa ozvala aj prítomná z občanov, zaujímalo ju, prečo občania nie sú
informovaní o Workshope, ktorý bude prebiehať v obci 22.4.2017. Podľa vyjadrenia starostu,
teraz sa pripravili plagáty a informačné letáky, každý bude včas informovaný.

K     bodu č.22   - Záver

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a rokovanie
ukončil.

V Jasove, 27.3.2017

Zapísala: Csoltková Zuzana                                                          

Overovatelia zápisnice: 

         –––––––––––––––––––––––-                                           ––––––––––––––––––––
              Štefan Turčik                                                                 Mgr. Stella Luteránová

                                                                                                

                                                                                                             Ing. Gabriel Nagy
                                                                                                                       Starosta
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	Rozprava : Hlavný kontrolór navrhuje vymenovať škodovú komisiu, v súvislosti s pokutou od životného prostredia za odpad v rómskej osade. Nakoľko nie je možné vymôcť túto čiastku od vinníkov, odporúča OZ prijať uznesenie ohľadom výdavkov na pokutu. Poslanec Menda pripomienkoval, že nemá to vplyv na zmenu rozpočtu, ale pokiaľ je potrebné to ošetriť aj takýmto spôsobom, berie na vedomie. Poslanec Bodnár mal pripomienku k čiernym skládkam, podľa neho, keďže existujú čierne skládky a obec je povinná ich na vlastné náklady zlikvidovať, občania , ktorí riadne platia za odpad sú znevýhodnení a tiež by nemali platiť. Starosta upresnil, že produkovanie komunálneho odpadu, za čo zo zákona platí poplatok každý občan, nemá žiadny súvis s čiernymi skládkami. Podľa vyjadrenia poslanca Mendu štát svojim spôsobom podporuje vznik čiernych skládok. Ďalší dotaz poslanca Mendu bol miestny rozhlas, položka v rozpočte na opravu, údržbu a rozšírenie, občania sa sťažujú, že nie je ho počuť, a dúfa, že sa to realizuje. Zároveň sa mu zdá vysoká položka na rozšírenie kamerového systému, čo sa týka spolufinancovania obce z rezervného fondu. Starosta pripomenul, že v roku 2016 sa podala žiadosť na ministerstvo vnútra o rozšírenie kamerového systému, bude sa robiť verejné obstarávanie, výsledná suma môže byť nižšia. Čo sa týka rozhlasu, oslovili sme firmu, ktorá vie tento typ rozhlasu spravovať a zároveň ponúkla ďalšie služby, ako napr. zasielanie sms občanom, ktorí budú mať záujem. Hlavný kontrolór ešte pripomenul, že v prípade čerpania financií z rezervného fondu, je potrebné k tomu schváliť uznesenie.
	Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.7 – Návrh Dodatku č. 7 k VZN obce Jasov 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
	Každý rok na základe poskytnutých finančných prostriedkov z ministerstva financií sa vyčleňujú financie na ZŠ a MŠ podľa počtu detí. Starosta oboznámil prítomných s návrhom dodatku č.7 k VZN č.9/2009 o určení výšky dotácií na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení na území obce /príloha č.5/.
	K bodu č.8 – Návrh VZN obce Jasov č.1/2017 o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a zneškodnení odpadových vôd zo žúmp na území obce Jasov.
	Starosta predložil prítomným návrh VZN obce Jasov č.1/2017 o podmienkach pripojenia sa na kanalizáciu /príloha č.6/. Koncom roka 2016 bola v obci skolaudovaná kanalizácia. Obec pred výstavbou schválila uznesenie, podľa ktorého obec zabezpečí pripojenie 80 % nehnuteľností. Podľa zákona, v obci, kde je vybudovaná kanalizácia je občan povinný sa pripojiť. Momentálne obec rozposlala informačné letáky o možnosti pripojenia sa na kanalizáciu. V prípade, že občania sa odmietnu pripojiť, porušujú VZN obce a zároveň aj zákon, obec môže vyrubiť pokutu.
	Rozprava : Poslanca Martinove zaujímalo, či môžu občania naďalej využívať žumpu, a či obec poradí v prípade záujmu o pripojenie. Starosta sa vyjadril, že VVS poskytovala občanom zneškodnenie obsahu žumpy za zvýhodnenú cenu, ktorá platí len do 31.5.2017, po tomto dátume budú ceny oveľa vyššie. Každý občan má možnosť pomoci na obecnom úrade.
	Poslanec Bodnár – niektorí občania sú znevýhodnení, nakoľko bývajú na miestach, kde je pripojenie sa na kanalizáciu spádovo neriešiteľné, iba s pomocou čerpadiel, nákup ktorých je finančne náročný, ako postupovať? Podľa starostu je potrebné sa informovať na VVS, a ďalší postup závisí aj od OZ, akú formu pomoci poskytneme týmto občanom.
	Z prítomných občanov sa k tejto téme vyjadril aj p.Németh. Podľa informácií je zákaz púšťať do kanalizácie žumpu, musí žumpu vyradiť z prevádzky? Podľa starostu je to potrebné riešiť cez VVS.
	na VZN obce Jasov č.1/2017 o podmienkach pripojenia nehnuteľností na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a zneškodnení odpadových vôd zo žúmp na území obce Jasov vrátane prílohy č.1 k VZN Hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp podľa predloženého návrhu bez zmien a doplnkov.
	Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.9 – Návrh VZN obce Jasov č.2/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Jasov
	Obec v minulom roku dokončila výstavbu trhoviska, ktorá bola realizovaná cez miestnu akčnú skupinu Rudohorie. Starosta predložil návrh VZN obce Jasov o podmienkach využívania tohto trhoviska /príloha č.7/.
	Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.10 – Návrh VZN obce Jasov č.3/2017 Trhový poriadok – Tržnica na ul. Pod skalou
	Starosta predložil návrh VZN č. 3/2017 – Trhový poriadok tržnice na ul. Pod skalou /príloha č.8/. K tomuto bodu nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky.
	Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.11 – Prerokovanie zmeny nájomnej zmluvy o prenájme obecnej nehnuteľnosti formou dodatku
	V roku 2011 obec uzatvorila zmluvu s autoškolou, ktorá si prenajíma od obce pozemok na cvičisko za 42 eur na rok. Keďže došlo k zmene zákona o autoškolách, cvičisko musí mať iné rozmery /väčšie/. Z tohto dôvodu majiteľ autoškoly žiada o zmenu nájomnej zmluvy formou dodatku.
	Rozprava . P.Martinove podotkol, že autoškola má dosť klientov, je potrebné mu vyjsť v ústrety. Poslanec Bodnár má požiadavku, aby cvičisko nezasahovalo do prevádzky autocampingu.
	Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.12 – Prerokovanie výšky príspevku na jedného žiaka na jeden mesiac formou dotácie na činnosť centier voľného času a výšky dotácie na záujmovú činnosť pre rok 2017.
	CVČ sú zriadené v rôznych obciach a v mestách a obec dostáva od štátu cez podielové dane prostriedky na tieto centrá. Pre deti, ktoré majú trvalý pobyt v našej obci a navštevujú CVČ v inej obci na základe rozhodnutia o prijatí, Tieto centrá môžu žiadať príspevok.
	Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.13 – Prerokovanie návrhu dodatku k zmluve o spoločnom úrade na rok 2017
	Obec Jasov uzavrela zmluvu o spoločnom obecnom úrade s obcami Poproč, Bukovec, Malá Ida, Rudník a Šemša na zabezpečovanie výkonu úloh prenesenej štátnej správy na úseku stavebného zákona, ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia, vodnej správy a odpadového hospodárstva. Každá obec prispieva každoročne na chod tohto úradu poplatkami podľa počtu obyvateľov. Obce dostávajú dotácie na činnosť, ale nie postačujúce.
	Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.14 – Návrh na zrušenie elokovaného pracoviska materskej školy na Medzevskej 111 a vyradenie zo siete škôl a školských zariadení.
	Na pracovnej porade sa riešila otázka financií na novú MŠ. Obec vstúpila do programu Take away, podľa ktorého máme možnosť zamestnať terénnych sociálnych pracovníkov, pracovníkov komunitného centra a taktiež môžeme získať prostriedky na MŠ. Tento projekt začal fungovať, sú vyčlenené prostriedky na výstavbu alebo rekonštrukciu MŠ, kde na výstavbu novej budovy je možnosť získať vyššie dotácie ako na rekonštrukciu. Budova materskej školy elokovaného pracoviska v obci je v stave na zbúranie. Z tohto dôvodu navrhujeme vyradiť MŠ zo siete škôl, a žiadať dotácie na výstavbu novej školy. Zatiaľ by bola výučba zabezpečená v priestoroch základnej školy.
	Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.15 – Prerokovanie upozornenia prokurátora na povinnosť zverejňovať základné dokumenty obce na vebovom sídle obce Jasov.
	Na obecný úrad bolo doručené upozornenie prokurátora na porušenie §2 ods.1 a §5 ods.2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám na podnet Mgr. Tibora Kaputu, ktorým namieta nečinnosť obce Jasov, kedy táto nezverejňuje na svojom webovom sídle povinné informácie /príloha č.9/. Podľa vyjadrenia starostu, zaslali sme vyjadrenie na prokuratúru, boli odstránené nedostatky o informovaní a doplnené chýbajúce informácie.
	Rozprava : Poslanec Menda sám kritizoval stav zverejňovania informácií na webovej stránke obce, ale v poslednom čase je to lepšie, je potrebné vyhovieť prokuratúre, odstrániť nedostatky, my ako obec sme za to zodpovední.
	Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.16 – Prerokovanie žiadostí spoločenských organizácií na území obce Jasov o poskytnutie dotácie na rok 2017 a iných žiadostí o poskytnutie príspevku na činnosť v roku 2017.
	Na obecný úrad boli doručené žiadosti spoločenských organizácií Klub dôchodcov /príloha č. 10/ a TJ Tatran Jasov /príloha č.11/ o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017. Finančná komisia navrhuje schváliť výšku príspevku akú obe organizácie žiadajú. Kultúrna komisia chváli organizáciu Klub dôchodcov, nakoľko aktívne pracuje s dôchodcami a zároveň organizácii TJ Tatran navrhuje zapojiť sa do brigád za krajší Jasov, s výškou finančného príspevku súhlasí.
	Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.17 – Prerokovanie žiadostí došlých na obecný úrad :
	a) žiadosť o odkúpenie pozemku
	b) žiadosť o poskytnutie pozemku do správy ZŠ.
	Na obecný úrad bola doručená žiadosť Štefana Szilasiho, ktorý má záujem o odkúpenie pozemku pri bytovke na Tichej ulici /príloha č. 12/. Podľa vyjadrenia starostu sa jedná o pozemok, ktorý je nevysporiadaný, obec ho nevlastní, z tohto dôvodu nie je možné ho predať. Je potrebné spracovať geometrický plán.
	Ďalšou žiadosťou doručenou na obecný úrad je žiadosť Základnej školy v Jasove o vhodný pozemok na vzdelávanie pracovného vyučovania a pestovateľských prác /príloha č. 13/.
	Podľa vyjadrenia poslanca Mendu p. riaditeľka má k dispozícii celý súčasný areál školy, kde určite je možnosť využitia pozemku na dané účely.
	Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 1(Menda)/
	
	K bodu č.18 – Prerokovanie rozhodnutia Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie o zaplatení pokuty podľa zákona č.79/2015 Z.z. v znení zákona č. 91/2016 O odpadoch
	Pri zmene rozpočtu bola spomínaná pokuta od Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, vo výške 1200,- eur, nakoľko okresný úrad vykonal kontrolu ohľadom čiernej skládky popri rieke Bodva, ktorá ani po opakovanom upozornení nebola odprataná obcou. Momentálne obec podala žiadosť o dotácie, ak prejde, je možné vypratať celý tok Bodvy, kde je čierna skládka.
	Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.19 – Pridelenie voľného dvojizbového bytu v 12 b.j.
	Koncom roka 2016 došlo k odkúpeniu 12 b.j. a následne k prideleniu bytov, 1 byt zostal voľný. Na obecný úrad došlo viac žiadostí o pridelenie bytu, ktoré boli prerokované na pracovnej porade. Keďže každý záujemca splnil požadované podmienky, hlasovaním poslancov tento byt bol pridelený p.Sabolovi. s počtom hlasov 5 /príloha č.14/
	Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 1(Menda)/
	K bodu č.20 – Rôzne
	1. Detská železnica - Rušňoparáda
	Na obecný úrad bola doručená žiadosť OZ Detská železnica Košice o príspevok na Rušňoparádu, ktorú organizujú každoročne a v rámci ktorej vypravujú historický vlak aj cez našu obec /príloha č.15/. Finančná komisia navrhuje príspevok vo výške 200,- eur. Podľa vyjadrenia kultúrnej komisie, táto akcia prebieha už niekoľko rokov, do Jasova príde veľký počet ľudí, je to zážitok hlavne pre deti.
	Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/
	2. Pozvánka Hlavného kontrolóra
	Hlavný kontrolór obce oboznámil prítomných s akciou, ktorú organizujú Košice. Sú to Dni Ukrajiny, kde so speváckym zborom vystupuje aj HK a touto cestou každého pozýva.
	3. Stavebná komisia – návrh zmeny územného plánu a informácia o činnosti
	Predseda stavebnej komisie poslanec Bodnár predniesol návrh na zmenu územného plánu rozvoja obce Jasov. Keďže obec mala v pláne výstavbu ďalších bytových jednotiek a rodinných domov, je možné, že by bol väčší záujem, ak by tieto boli postavené na dolnom konci obce smerom na Moldavu nad Bodvou. Stavebná komisia navrhuje výmenu pozemkov na stavebné účely a tieto bytovky postaviť na dolnom konci obce.
	Ďalej predseda stavebnej komisie predniesol aj správu o kontrole obecného majetku, kde konštatuje, že po výstavbe 12 b.j. nie je vykonaná likvidácia ochranného oplotenia, stavebného odpadu, unimobuniek a nie sú ukončené ani zemné práce okolo bytovky.
	Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/
	Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/
	5. žiadosť o finančný príspevok UO DPO SR
	Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
	6. TJ Tatran-dôchodcovia – žiadosť o príspevok
	Na obecný úrad bola doručená žiadosť TJ Tatran Jasov – dôchodcovia, ktorí žiadajú o príspevok z rozpočtu pre dôchodcov, ktorí nie sú registrovaní v Klube dôchodcov. Každoročne im bol schválený príspevok vo výške 1300,- eur. Nakoľko došlo k zmene zákona, už to nie je možné. Musia si založiť Klub dôchodcov, ktorý bude schválený obecným zastupiteľstvom alebo inú formu neziskovej organizácie alebo združenia.
	Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 1(Dzurik)/
	7. Žiadosť DHZ o príspevok z rozpočtu
	DHZ predložil žiadosť o príspevok z rozpočtu obce na rok 2017 /príloha č.18/, kde žiadajú finančný príspevok vo výške 22.000,- eur, okrem iného aj na nákup motorového vozidla - cisterny. Obec podávala žiadosť o pridelenie takéhoto vozidla na ministerstvo, ale tam je možnosť asi o 5 rokov. Finančná komisia navrhovanú výšku 22.000,- eur zamieta, cez rozpočet môže byť určitá čiastka schválená.
	Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/
	V Jasove, 27.3.2017
	Zapísala: Csoltková Zuzana

