Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 12.júna 2017
Prítomní :
starosta obce :
poslanci OZ :

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

Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie
 overovateľov zápisnice
 zapisovateľa
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
5. Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti KOSIT JASOV s.r.o.
6. Prerokovanie návrhu obce na prevod obecných pozemkov pod skládkov odpadov na spoločný
podnik KOSIT JASOV s.r.o.
7. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce na rok 2017
8. Prerokovanie žiadosti pána Tibora Kaputu o podporu obce v prípade založenia tenisového klubu
JASTEN
9. Prerokovanie žiadostí o predaj obecných pozemkov
10. Prerokovanie návrhu na založenie obecného záujmového združenia občanov
11. Prerokovanie návrhu na mimoriadnu odmenu pre kronikára obce Jasov
12. Prerokovanie návrhu na zapojenie sa obce Jasov do žiadosti o NFP v rámci regiónu
RUDOHORIE - kompostoviská pre domácnosti
13. Prerokovanie návrhu na podanie žiadosti obcou o zapojenie sa do projektu Miestne občianske
poriadkové služby v obciach
14. Prerokovanie návrhu na zapojenie sa obce do projektu -zníženie energetickej náročnosti
obecných budov
15. Prerokovanie žiadosti občana obce o pomoc pri riešení napojenia domácnosti na verejnú
kanalizáciu cez čerpadlo
16. Rôzne
17. Interpelácie
18. 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 6 poslancov OZ. Po
oboznámení prítomných s programom rokovania sa dostavil ďalší poslanec, prítomných 7
poslancov. Hlasovaním za 7, proti 0, zdržal sa 0, poslanci s jeho bodmi jednohlasne súhlasili.
K bodu č.2 – Voľba návrhovej komisie
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Starosta navrhol do návrhovej komisie poslancov: PaedDr. Pavla Martinove, Ing. Maximilána
Červeného.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0, návrhová komisia odsúhlasená
K bodu č.3
a) Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Alexander Horváth, Dezider Bodnár.
Hlasovanie: za 7, 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. 220/06OZ/2017 OZ obce Jasov
berie na vedomie
správu o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.5 – Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti KOSIT JASOV s.r.o.
Spoločnosť Kosit Jasov s.r.o. je spoločný podnik, v ktorom má menšinový podiel vo výške
30% aj obce Jasov.
Firma KOSIT EAST navrhla na zvýšenie základného imania obecnému zastupiteľstvu
niekoľko možností. Po prehodnotení na pracovnej porade a vypracovaní znaleckého posudku ,
obecné zastupiteľstvo navrhlo, aby základné imanie bolo navýšené vkladom nehnuteľného
majetku, ktorý predstavujú pozemky pod skládkou. Zároveň sa zníži aj percentuálny podiel
obce na 23,33%. /príloha č. 2/
Uznesením č. 221/06OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje
navýšenie základného imania spoločnosti KOSIT Jasov s.r.o. nasledovne:
Obec Jasov zvyšuje svoj vklad zo 149.373,- eur na 207.173,- eur, t.j. o 57.800,- eur vkladom
obecných pozemkov pod skládkou odpadu podľa znaleckého posudku.
KOSIT EAST s.r.o. zvyšuje svoj vklad z 348.537,- eur na 680.737,- eur kapitalizáciou
pohľadávok – znížením úveru poskytnutého pre spoločnosť KOSIT Jasov s.r.o.
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č. 6 – Prerokovanie návrhu obce na prevod obecných pozemkov pod skládkou
odpadov na spoločný podnik KOSIT JASOV s.r.o.
Obec sa musí riadiť zákonom o majetku obcí, preto každý jeden predaj alebo prenájom musí
byť schválený uznesením obecného zastupiteľstva a až následne môže byť uskutočnený zápis
o prevode v katastri nehnuteľností. Keďže sa jedná o navýšenie základného imania spoločnosti
KOSIT Jasov s.r.o. vkladom obecného majetku, bol vypracovaný znalecký posudok na tieto
pozemky znalcom Ing. Beátou Serbinovou. K tomu, aby bol dodržaný zákon o majetku obcí, je
potrebné schváliť aj osobitný zreteľ
Uznesením č. 222/06OZ/2017 OZ obce Jasov
1. schvaľuje
podľa §9a ods. 8 písm. e) osobitný zreteľ na prevod majetku obce - pozemkov pod skládkou
odpadu na spoločnosť KOSIT Jasov s.r.o., formou navýšenia hodnoty podielu obce na
základnom imaní spoločnosti.
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Odôvodnenie:
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o osobitnom zreteli z dôvodu, že uvedené pozemky p.č. KN -E
1312 o výmere 491 m2 LV 1193, p.č. 1316 o výmere 901m2 LV 1194 , KN – C p.č. 1059/65
o výmere 24 m2 LV 1194, p.č. 1061/15 o výmere 6298 m2 LV1194 ,p.č. 1061/16 o výmere
610m2 LV1194 , p.č. 1061/17 o výmere 3692m2 LV1194 , p.č. 1061/21 o výmere3m2
LV1194 , p.č. 1061/26 o výmere 2845m2 LV1194 , p.č. 1061/27 o výmere 132 m2 LV1194 ,
p.č. 1061/28 o výmere 1546m2 LV1194, p.č. 1061/29 o výmere 959 m2 LV1194 , p.č.
1061/30 o výmere 2113 m2 LV1194 , p.č. 1061/31 o výmere 1326 m2 LV1194 , p.č. 1061/37
o výmere 34m2 LV1193, p.č. 1061/38 o výmere 2677 m2 LV 1193 nachádzajúce sa v katastri
obce Jasov, obec Jasov. Na týchto pozemkoch sa nachádza skládka odpadov, ktorú prevádzkuje
spoločnosť KOSIT Jasov, s.r.o. kde je obec spoločníkom. Sú to pozemky , ktoré obec Jasov
použije na zvýšenie základného imania spoločnosti KOSIT Jasov s.r.o. zo strany obce Jasov
vkladom nehnuteľností.
2. berie na vedomie
predložený znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti č. 913075
vypracovaný znalcom Ing. Beáta Serbinová, Baška 155, 040 16 Košice ako aj vypočítanú
hodnotu nehnuteľnosti vo výške 57 200,- eur .
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.7 – Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce na rok 2017
Na obecný úrad bola doručená žiadosť aj dodatok k žiadosti TJ AC Jasov-lukostrelecký
oddiel /príloha č.3 a č.4/ o dotáciu vo výške 5000,- eur na činnosť a mimoriadnu dotáciu vo
výške 1170,- eur na preplatenie letenky trénera z Južnej Kórei, ktorý sa zúčastní
medzinárodného sústredenia lukostrelcov organizovaného práve našou TJ AC Jasov. Poslanec
Červený ako predseda finančnej komisie navrhuje ponechať dotáciu vo výške 4500,- eur ako
minulý rok s mimoriadnou dotáciou 1000,- eur, teda spolu 5500,- eur. Poslanec Martinove za
kultúrnu a športovú komisiu súhlasí s návrhom, nakoľko podľa jeho vyjadrenia lukostrelecký
oddiel robí našej obci veľmi dobré meno nie len na okolí, ale aj na Slovensku a v zahraničí
a schválené peniaze určite nie sú vyhodené len tak. Poslanec Bodnár navrhuje výšku dotácie
spolu 5700,- eur. Hlasovaním 4x za výšku dotácie 5500,- eur, táto bola schválená.
Uznesením č. 223/06OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje
v zmysle VZN č. 3/2009 a dodatku č.1 k VZN 3/2009 zo dňa 26.8.2013 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce:
dotáciu pre TJ AC Jasov pre rok 2017 – oddiel lukostrelecký – vo výške 5500,- eur.
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.8 – Prerokovanie žiadosti pána Tibora Kaputu o podporu obce v prípade založenia
tenisového klubu JASTEN.
Na obecný úrad bola doručená žiadosť /príloha č.5/ pána Tibora Kaputu o podporu pri založení
rekreačného tenisového oddielu JASTEN, ktorého cieľom by bolo spopularizovať tenis. Jedná
sa o multifunkčné ihrisko, ktoré by chceli členovia využívať bez poplatku. Podľa poslanca
Martinove je potrebné vypracovať štatút oddielu a určiť pravidlá. V neposlednom rade,
multifunkčné ihrisko je možné využívať len za úhradu podľa uznesenia, ktoré obecné
zastupiteľstvo schválilo. Odporúča v mene kultúrnej a športovej komisie podať novú žiadosť
doplnenú o potrebné náležitosti. Poslanca Bodnára zaujímalo, či v prípade vytvorenia klubu je
potrebná nejaká registrácia? Starosta potvrdil slová poslanca Martinove, je potrebné žiadosť
prepracovať a podať znova, obecné zastupiteľstvo sa bude novou žiadosťou zaoberať.
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Uznesením č. 224/06OZ/2017 OZ obce Jasov
neschvaľuje
žiadosť Tibora Kaputu o podporu novovznikajúceho tenisového oddielu JASTEN v Jasove
formou bezplatného prenájmu multifunkčného ihriska obce Jasov na hranie tenisu rekreačnou
formou.
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.9 – Prerokovanie žiadostí o predaj obecných pozemkov
V tomto bode programu sa jedná o žiadosti podané ešte v roku 2014. o odkúpenie pozemkov vo
vlastníctve obce, ktoré sa nachádzajú v susedstve pozemkov žiadateľov /príloha č. 6 a č.7/.
Obec spracovala geometrický plán, ktorý je zapísaný v katastri, vznikli nové parcely.
Uznesením č. 225/06OZ/2017 OZ obce Jasov
1. schvaľuje
podľa §9a ods. 8 písm. e) osobitný zreteľ na predaj majetku obce -pozemkov
Odôvodnenie:
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o osobitnom zreteli z dôvodu, že uvedený pozemok p.č. 848/51
regist. „ C „ k.ú. Jasov o výmere 315 m2 na LV 867 druh pozemku záhrady , susedí s pozemkom
žiadateľa pani Mértenovej Terézie parc. č. 848/15
Na pozemku sa nachádza trávnatá plocha a neposkytuje trvalý úžitok pre obec. Je to pozemok ,
ktorý obec Jasov nemôže pre rozvoj obce využiť alebo inak lepšie zhodnotiť. Žiadateľka plánuje
na tomto pozemku po odkúpení rozšíriť svoj dvor a záhradu.
2. schvaľuje
podľa §9a ods. 8 písm. e) osobitný zreteľ na predaj majetku obce -pozemkov
Odôvodnenie:
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o osobitnom zreteli z dôvodu, že uvedený pozemok p.č. 848/50
regist. „ C „ k.ú. Jasov o výmere 350 m2 na LV 867 – druh pozemku záhrady , susedí s
pozemkom žiadateľa pani Barbieriková Emília parc. č. 848/9.
Na tomto pozemku sa nachádza trávnatá plocha a neposkytuje trvalý úžitok pre obec.
Je to pozemok, ktorý obec Jasov nemôže pre rozvoj obce využiť alebo inak lepšie zhodnotiť.
Žiadateľka plánuje na tomto pozemku po odkúpení rozšíriť svoju záhradu.
3. ukladá
obecnému úradu zistiť všeobecnú hodnotu majetku obce formou znaleckého posudku. Náklady na
vypracovanie znaleckého posudku znášajú žiadateľky. Termín : 31.7.2017
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.10 – Prerokovanie návrhu na založenie obecného záujmového združenia občanov
V obci funguje Klub dôchodcov, v ktorom sú organizovaní dôchodcovia obce Jasov. Už dva
roky sa TJ Tatran Jasov usiluje dotovať aj rómskych dôchodcov. Po zmene zákona, TJ Tatran
nemôže podporovať dôchodcov takou formou ako doteraz, z tohto dôvodu žiadajú o založenie
novej organizácie Senior klub Romanojílo s podobnými podmienkami, ktorý by združoval
rómskych dôchodcov. Je predložený návrh štatútu klubu/príloha č. 8/
Uznesením č. 226/06OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje
založenie obecného záujmového združenia občanov Senior klubu s názvom ROMANOJÍLO
a predložený návrh štatútu obecného záujmového združenia občanov – Senior klubu s názvom
ROMANOJÍLO bez zmien a doplnkov.
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
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K bodu č.11 – Prerokovanie návrhu na mimoriadnu odmenu pre kronikára obce Jasov
Každý rok kronikárka obce PaedDr. Martinove spracováva okrem kroniky obce aj rôzne knihy
a iné kroniky. Pravidelne navštevuje archív a zhromažďuje potrebné informácie. Momentálne
spracovala kroniku Dobrovoľného hasičského zboru pri príležitosti 130. výročia založenia.
Z tohto dôvodu padol návrh na mimoriadnu odmenu pre kronikára.
Poslanec Martinove za kultúrnu komisiu sa vyjadril, že tieto kroniky majú veľký význam,
materiály sa hľadajú veľmi ťažko, mnohé sa stratili. Je potrebná obetavosť , mnoho hodín
strávených v archívoch. Podľa vyjadrenia okolia, táto kronika DHZ je na vysokej úrovni,
mnohí nám ju závidia. A samozrejme spĺňa všetky pravidlá kroník, ktoré určuje zákon.
Uznesením č. 227/06OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje
mimoriadnu odmenu pre obecného kronikára pani PaedDr. Magdalénu Martinove vo výške
730,- eur za spracovanie samostatnej Kroniky dobrovoľného hasičského zboru v Jasove od jeho
založenia t.j. od roku 1887.
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.12 – Prerokovanie návrhu na zapojenie obce Jasov do žiadosti o NFP v rámci
regiónu RODOHORIE – kompostoviská pre domácnosť.
Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na projekt
kompostoviská pre domácnosti. Na zasadnutí regiónu Rudohoria sa obce dohodli, že by bolo
vhodné ísť do projektu spoločne. Podľa poslanca Martinove majú kompostéry výhodu, do
jedného roka má užívateľ kvalitné hnojivo.
Uznesením č. 228/06OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje
zapojenie sa obce Jasov do výzvy ministerstva životného prostredia SR na podporu
predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov, Kód výzvy OPKZP-PO1-SC112017-23, prioritná os 1, špecifický cieľ : 1.1.1 na podporu predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov pre
domácnosti a to formou podania žiadosti o poskytnutie NFP cez Regionálne združenie miest
a obcí RUDOHORIE, ktorého členom je aj obec Jasov.
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.13 – Prerokovanie návrhu na podanie žiadosti obcou o zapojenie sa do projektu
Miestne občianske poriadkové služby v obciach.
Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na poriadkové služby.
V rámci tohto projektu možno vytvoriť rómske občianske hliadky, členovia by boli
zamestnancami obce max.36 mesiacov a mali by udržiavať poriadok v obci aj v samotnej
rómskej osade. Podľa vyjadrenia poslanca Dzurika sú tieto hliadky potrebné, nakoľko
Rómovia ničia majetok obce.
Uznesením č. 229/06OZ/2017 OZ obce Jasov
1. schvaľuje
podanie žiadosti o NFP na SO na základe výzvy Ministerstva vnútra SR v rámci operačného
programu Ľudské zdroje s kódom výzvy OPLZ-PO5-2017-1, prioritná os 5, špecifický cieľ
5.1.2 s názvom projektu „Miestna občianska poriadková služba v obci Jasov
2. konštatuje,
že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja a s Územným plánom obce Jasov
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3. schvaľuje
povinné spolufinancovanie projektu v minimálnej výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov, t.j. vo výške maximálne 10 100,- eur ( odhadované celkové oprávnené
výdavky projektu predstavujú výšku maximálne 202 000,- eur) a zároveň financovanie
prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a
predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými
výdavkami projektu.
4. schvaľuje
zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.14 – Prerokovanie návrhu na zapojenie sa obce do projektu Zníženie energetickej
náročnosti obecných budov.
Slovenská inovačná a energetická agentúra v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR
vydala výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti
obecných budov. Obec sa zapojí do výzvy z dôvodu zateplenia budovy obecného úradu,
v prípade úspechu do budúcna ide o ušetrenie prostriedkov a aj o skrášlenie centra obce.
Uznesením č. 230/06OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje
zapojenie sa obce Jasov do výzvy vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou
v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia a podanie žiadosti o NFP
zameranej na zníženie energetickej náročnosti obecných budov, kód výzvy : OPKZP -PO4SC431-2017-19, prioritná os 4, špecifický cieľ 4.3.1
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.15 – Prerokovanie žiadosti občana obce o pomoc pri riešení napojenia domácnosti na
verejnú kanalizáciu cez čerpadlo.
Prednedávnom bola v obci skolaudovaná verejná kanalizácia, občanov sme upovedomili ,
usmerňovali a vyzývali, aby sa na kanalizáciu pripojili. V rámci projektu sa v niektorých
častiach obce počítalo s čerpacími šachtami a čerpadlami, nakoľko niektoré domácnosti sú pod
úrovňou kanalizácie. Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Halásza o príspevok na
realizáciu kanalizačnej prípojky, nakoľko má sťažené podmienky a viac nákladov na zakúpenie
čerpacej šachty a čerpadla, keďže jeho dom leží na svahovom teréne a výškový rozdiel je
podstatný.
Rozprava : Poslanec Bodnár navrhol prispieť príspevkom za materiál. Ak sa schváli obnos
peňazí, je potrebné doložiť doklady o zakúpení. Poslanec Dzurik navrhuje prispieť výškou
100,- eur jednorazovo. V prvom rade musíme vyzvať občanov, aby sme zistili, kto potrebuje
čerpadlo na napojenie na kanalizáciu a podľa počtu rozhodnúť o výške príspevku.
Uznesením č. 231/06OZ/2017 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie
žiadosť pána Jozefa Halásza, bytom Kostolná 455, Jasov o pomoc obce Jasov pri zabezpečení
napojenia sa domácnosti na verejnú kanalizáciu, ktorá je možná len za pomoci čerpacej šachty
a kalového čerpadla.
2. ukladá
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obecnému úradu vykonať prieskum medzi domácnosťami a zistiť počet domácností, ktoré sú
nútené pri napojení sa na verejnú kanalizáciu použiť čerpadlo. Prieskum riešiť formou výzvy
zverejnenej v obci obvyklým spôsobom – na úradnej tabuli, na webovom sídle a obecným
rozhlasom v čase od 13.06.2017 do 15.07.2017. Termín : ihneď
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.16 – Rôzne
a./ TJ Tatran Jasov
Na obecný úrad bola doručená žiadosť TJ Tatran Jasov o finančnú podporu z rozpočtu obce vo
výške 1800,- eur, nakoľko chcú usporiadať oslavy pri príležitosti 70. výročia založenia
futbalového klubu.
Poslanec Martinove sa vyjadril, že aj medzi rómami existuje aktívny futbal 70 rokov a je
chvályhodné, že chcú vzdať úctu tým, ktorí začali hrať organizovane! Z tohto dôvodu navrhuje
schváliť požadovanú sumu. Podľa starostu nie je to forma dotácie, je to príspevok, pretože 70
rokov niečo znamená, a je vidieť, že v obci ten šport a dobrovoľníctvo je. Aj keď Tatran
nezaložili rómovia, momentálne iný FK v obci nie je. Takisto navrhuje pomôcť zorganizovať
oslavy, aby to bolo na úrovni.
Uznesením č. 232/06OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje
príspevok pre občianske združenie TJ TATRAN Jasov na základe žiadosti v maximálnej
výške 1800,- € na zabezpečenie osláv 70. výročia založenia futbalového klubu TATRAN
JASOV v spolupráci s obecným úradom, miestnym kultúrnym strediskom a kultúrnou
komisiou pri OZ v Jasove
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
b./ Zdravé regióny
Na obecný úrad došlo oznámenie v mene štátnej príspevkovej organizácie Zdravé regióny, kde
nás informujú o zahájení programu podpory zdravia osôb zo sociálne znevýhodneného
prostredia v obci, ktorého hlavnou náplňou je poskytovanie mediácie zdravia a spolupráca
s lekármi a zdravotníckymi zariadeniami. V našej obci je kontaktnou osobou Roman Dzurik,
asistent osvety zdravia.
c./ Výberové konanie – TSP, TP
Obec vyhlásila výberové konanie na terénnu sociálnu prácu, ktoré má byť 19.6.2017. Máme
schválené pracovné miesta pre dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a pre troch terénnych
pracovníkov. Predpokladaný nástup pracovníkov je 1.7.2017.
d./ Komunitné centrum
Obec obdržala ďalšiu zmluvu na podpis, ktorá sa týka komunitného centra. Máme možnosť
prijať troch pracovníkov. Predpokladaný nástup je najskôr 15.7.2017, alebo 1.8.2017.
Komunitné centrum fungovalo predtým asi štyri mesiace, bola veľká spokojnosť zo strany
koordinátorov.
e./ VVS a.s.Košice
VVs a.s. pozýva obce na valné zhromaždenie, keďže každá obec je akcionárom tejto
spoločnosti. Ako obec máme veľmi malý podiel akcií, nemáme žiadne hlasovacie práva.
Rozprava k bodu : Poslanca Horvátha zaujímalo, kto bude vo výberovej komisii pri výberovom
konaní na terénnych aj komunitných pracovníkov. Prítomní majú byť zástupcovia Úradu vlády
SR, Ministerstva vnútra SR, ÚPSVaR. Poslanec Horváth sa ďalej vyjadril, že požiadal finančnú
komisiu o kontrolu vyúčtovania dotácie pre TJ Tatran Jasov a zároveň žiada, aby mohol byť pri
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kontrole prítomný. Poslanec Červený, ako predseda finančnej komisie sa vyjadril, že pokiaľ
hlavný kontrolór vydá nejakú správu, musí si za tým stáť.
K bodu č.17 – Interpelácie
Ako prvý sa o slovo prihlásil poslanec Horváth, ktorý podotkol, že v osade vôbec nie je počuť
obecný rozhlas a kedy budú kosiť? Podľa vyjadrenia starostu obecný rozhlas má prísť firma
MKhlas opraviť v priebehu týždňa a podľa jeho vedomia, pokosené bolo.
Poslanec Martinove podotkol ohľadom kosenia, že v obci pokosené síce bolo, ale do dnešného
dňa nebolo odpratané, už prerastá nová tráva. Ďalej ho zaujímal zber elektro odpadu a v akom
stave je zberný dvor. Takisto ho zaujímalo trhovisko, ktoré je pod strechou a čo s tým ďalej?
Deti sa tam chodia hrávať. Čo sa týka turistiky, autokemping začína naberať na obrátkach, bolo
by dobré dať do poriadku cesty v obci v smere ku autokempingu. Podľa vyjadrenia starostu, čo
sa týka zberného dvora, momentálne sa pripravuje znalecký posudok na odkúpenie pozemku,
a pripravujeme projekt na výzvu. Zároveň poveril aj stavebnú komisiu, prejsť obec, zistiť stav
ciest a navrhnúť riešenie. Poslanec Dzurik podotkol, že v osade pri blokoch sú na ceste veľké
diery, bolo by dobré ich aspoň zasypať kameňmi, zaplátať.
Poslanec Martinove, ako člen turistického oddielu podotkol, že na mapách rozmiestnených
v obci, by bolo potrebné naznačiť miesto nachádzania sa. Zároveň pripomenul, že turistický
oddiel by už mal začať osadzovať pätky a tabule, kde sú?
K bodu č.18 - Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a rokovanie
ukončil.

V Jasove, 12.6.2017
Zapísala: Csoltková Zuzana

Overovatelia zápisnice:
–––––––––––––––––––––––Alexander Horváth

––––––––––––––––––––
Dezider Bodnár

-----------------------------------Ing. Gabriel Nagy
Starosta
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