Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 26.júna 2017
Prítomní :
starosta obce :
poslanci OZ :

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

Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie
 overovateľov zápisnice
 zapisovateľa
4. Návrh II. zmeny a úpravy rozpočtu obce Jasov na rok 2017
5. Návrh záverečného účtu obce Jasov za rok 2016 s prílohami
6. Prerokovanie a schválenie uznesenia na podanie žiadosti na základe výzvy Slovenskej
inovačnej a energetickej agentúry v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia
o NFP zameranej na zníženie energetickej náročnosti obecných budov, kód výzvy : OPKZPPO4-SC431-2017-19, prioritná os 4, špecifický cieľ 4.3.1
7. Prerokovanie a schválenie uznesenia na podanie žiadosti na základe Výzvy Ministerstva vnútra
SR – operačný program ľudské zdroje s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1 a zameranú na
výstavbu predškolských zariadení – Novostavba materskej školy v Jasove
8. Prerokovanie ponuky spoločnosti MELIORO s.r.o. o poskytovanie poradensko-konzultačných
a sprostredkovateľských služieb v oblasti prevencie, podpory a uchovávania zdravia pre
zamestnancov obce
9. Predbežné prerokovanie odpredaja sociálnych bytov pre terajších nájomníkov na Kostolnej ulici
10. Prevod obecných pozemkov pod skládkou odpadov v Jasove na spoločnosť KOSIT Jasov s.r.o.
11. Rôzne
12. Interpelácie
13. 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 5 poslancov OZ. Po
oboznámení prítomných s programom rokovania a po doplnení bodu 10 do programu /zmena
oproti zaslanému pôvodnému programu rokovania, hlasovanie za zmenu – 5-0-0/, hlasovaním
za 5, 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 5, 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: Štefan Turčik, Marián Dzurik.
Hlasovanie: za 5, 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 – Návrh II. Zmeny a úpravy rozpočtu obce Jasov na rok 2017
Starosta oboznámil prítomných s návrhom II. zmeny programového rozpočtu obce na rok 2017.
/príloha č.1/ Finančná komisia na svojom zasadnutí prebrala jednotlivé body zmeny a nemá
žiadne pripomienky. Zároveň k návrhu zmeny rozpočtu predniesol svoje stanovisko aj hlavný
kontrolór obce, v ktorom odporúča túto zmenu schváliť. /prílohe č. 2/
Uznesením č. 233/06OZ/2017 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce jasov k predloženej II. Zmene programového rozpočtu
obce Jasov na rok 2017
2. schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky podľa
predloženého návrhu II. zmeny rozpočtu v roku 2017
3. schvaľuje
II. zmenu programového rozpočtu obce na rok 2017 podľa predloženého návrhu
nasledovne
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017:
Príjmová časť rozpočtu:
Bežné príjmy:
Položka
Popis
111003 Výnos dane z príjmov
292017 Vratky naviac uhradený pozemok

Rozpočet v €
935 244
0

Upravované bežné príjmy celkom:
Príjmové finančné operácie:
Položka
Popis
453

Výber z rezervného fondu

Zmena v € Rozpočet po zmene v €
+ 13 008
948 252
+ 2 292
2 292

935 244

+ 15 300

Rozpočet v €

Zmena v €

119 500

950 544
Rozpočet po zmene v €

+ 41 660

161 160

Upravované príjmové FO celkom:
119 500
+ 41 660
161 160
na dofinancovanie kapitálových výdavkov sa použije rezervný fond obce, ktorý je tvorený z prebytku
hospodárenia za rok 2016
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
2. Propagácia a marketing
6. Odpadové hospodárstvo
8. Vzdelávanie
9. Šport
10.Kultúra
12.Bývanie
12.Bývanie
14. Administratíva

Podprogram
Rozpočet v €
2.3.1.Vedenie kroniky
2 400
6.3.1. Likvidácia čiernych skládok
53 000
8.1.3. Projekty MŠ
0
9.3.4. Dotácia pre Lukostrelecký oddiel 4 500
10.1.5.Ostatné kultúrne služby
2 500
12.1.6 Blok 20 b.j. energie a údržba
2 000
12.1.6 Blok 12 b.j. energie
1 500
14.1.10 údržba výp.tech,strojov,budov OÚ 4 000
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Zmena v €
+ 1 460
+ 2 000
+ 1 400
+ 1 000
+ 1 800
+ 5 000
+ 7 000
+ 1 600

po zmene v €
3 860
55 000
1 400
5 500
4 300
7 000
8 500
5 600

14. Administratíva
14. Administratíva

14.1.13 Žiadosť o NFP.
14.1.34.Zateplenie budovy OcÚ

2 900
0

+ 1 000
+ 5 000

3 900
5 000

spolu:
72 800
+ 27 260
100 060
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
8. Vzdelávanie
8.2.1.Rekonštrukcia TV ZŠ
11. Prostredie pre život 11.2.1 Verejná zeleň
14. Administratíva
14.1.34 Zateplenie budovy OcÚ

Rozpočet v €
92 000
0
6 000

spolu:
Upravované príjmy celkom:
Upravované výdavky celkom:

Zmena v €
+ 17 000
+ 3 800
+ 8 900

98 000
1 054 744
170 800

+ 56 960
+ 56 960

+ 29 700

po zmene v €
109 000
3 800
14 900

127 700

1 111 704
227 760

Programový rozpočet obce na rok 2017 po 2. zmene - Sumarizácia
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie

2 308 446
22 156
181 500

+ 15 300
0
+ 41 660

2 323 746
22 156
223 160

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

2 227 699
230 800
53 500

+ 27 260
+ 29 700

2 254 959
260 500
53 500

Celkové príjmy po úprave:
Celkové výdavky po úprave:

2 512 102
2 511 999

+ 56 960
+ 56 960

2 569 062
2 568 959

Výsledok hospodárenia:

103

0

103

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.5 – Návrh záverečného účtu obce Jasov za rok 2016 s prílohami
Starosta predložil záverečný účet obce, je to rozsiahly materiál, má 11 bodov, ktoré musí
obsahovať /príloha č.3/ a takisto predniesol aj čerpanie podnikateľskej činnosti obce /príloha č.
4/. Člen finančnej komisie poslanec Menda mal pripomienky k bodu č. 6 , kde sú rozdielne
sumy v položke neuhradených faktúr, ktorá je správna? Podľa starostu došlo len k preklepu,
konečná suma je správna. Poslanec Menda zároveň oboznámil prítomných s výsledkom
hospodárenia obce Jasov.
K záverečnému účtu predložil svoje stanovisko aj hlavný kontrolór obce /príloha č. 5/,
v ktorom odporúča tento schváliť.
Rozprava : Poslanec Menda sa vrátil k nájomným bytom 20 b.j., pripomenul, že OSBD
zadržiava našu agendu, je to potrebné riešiť súdnou cestou, je to protizákonné, čo robia.
Uvádzame výšku dlhu, čo nezobrazuje realitu, nie sú to úplne reálne čísla. Zároveň podotkol,
že pohľadávky na komunálny odpad sú príliš vysoké a obecné domy Zenit-kto neplatí nájomné,
tomu platí obec, čo tiež nie je správne. Vyjadrenie starostu : Nájomné byty 20 b.j. boli v správe
OSBD Moldava nad Bodvou, od roku 2013 začali byť problémy, v roku 2015 sme sa dohodli
na skončení správy, nestalo sa tak. Riešilo sa to, ale v priebehu roka 2016 došlo k opätovnej
zmene predstavenstva. Tento týždeň máme naplánované stretnutie s predsedom OSBD spolu
s právnikom. Čo sa týka odpadu, riešime to exekúciou, ale je to zanedbateľná čiastka, ešte obec
platí trovy konania.
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Uznesením č. 234/06OZ/2017 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce Jasov k predloženému návrhu Záverečného účtu obce
Jasov za rok 2016 s prílohami.
2. schvaľuje
predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie Obce Jasov za
rok 2016 bez výhrad
3. schvaľuje
hospodársky výsledok obce Jasov za rok 2016 z podnikateľskej činnosti po zdanení zisk vo
výške 26,61 € a jeho prevod na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov
Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č. 6 – Prerokovanie a schválenie uznesenia na podanie žiadosti na základe výzvy
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci operačného programu Kvalita životného
prostredia o NFP zameranej na zníženie energetickej náročnosti obecných budov, kód výzvy .
OPKZP-PO4-SC431-2017-19, prioritná os 4, špecifický cieľ 4.3.1
Na základe výzvy obec pripravila projektovú dokumentáciu na zateplenie budovy obecného
úradu. Termín na podanie žiadosti o NFP je koncom mesiaca.
Uznesením č. 235/06OZ/2017 OZ obce Jasov
1. schvaľuje
predloženie Žiadosti o Nenávratný finančný príspevok na Slovenskú inovačnú a energetickú
agentúru (SIEA) ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného
prostredia: kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19,
názov projektu: „Znižovanie energetickej náročnosti OÚ JASOV“,
2. konštatuje,
že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja na roky 2016-2022 a s platným Územným plánom obce Jasov
3. schvaľuje
povinné spolufinancovanie projektu v minimálnej výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 166 083,81 € s DPH, spolufinancovanie
projektu vo výške 8 304,19 € s DPH
4. schvaľuje
financovanie všetkých neoprávnených výdavkov projektu vyplývajúcich zo žiadosti o NFP a z
realizácie projektu.
Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.7 – Prerokovanie a schválenie uznesenia na podanie žiadosti na základe výzvy
Ministerstva vnútra SR – operačný program Ľudské zdroje s kódom OPLZ-PO6-SC612-20161a zameranú na výstavbu predškolských zariadení – Novostavba materskej školy v obci Jasov
Podobne ako v predchádzajúcom bode, ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predloženie
žiadosti o NFP na výstavbu predškolských zariadení, kde termín podania žiadosti je 14.7.2017.
Predchádzajúci projekt, ktorý sme podávali na rekonštrukciu MŠ nebol schválený.
Rozprava : Poslanca Martinove zaujímalo, kde budú pri tomto projekte umiestnené deti? Je to
na uváženie, pretože predškolské zariadenia je nutné, deti, ktoré prichádzajú do ZŠ
a nenavštevovali MŠ, neovládajú jazyk, nemajú žiadne základné hygienické návyky. Poslanec
Menda podotkol, že vláda často mení pravidlá hry, podávané projekty boli stále odmietnuté.
Hlavného kontrolóra zaujímalo, kde bude nová budova MŠ stáť. Starosta sa vyjadril, že počas
realizácie projektu, deti budú navštevovať priestory ZŠ a nová budova MŠ bude stáť na mieste
pôvodnej budovy.
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Uznesením č. 236/06OZ/2017 OZ obce Jasov
1. schvaľuje
podanie žiadosti na základe Výzvy Ministerstva vnútra SR -operačný program Ľudské zdroje s
kódom : OPLZ-PO6-SC612-2016-1a zameranú na výstavbu predškolských zariadení s názvom
žiadosti : „ Novostavba materskej školy 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
3. schvaľuje
povinné spolufinancovanie projektu v minimálnej výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov, t.j. vo výške maximálne 26 800,- € ( odhadované celkové oprávnené výdavky
projektu predstavujú výšku maximálne 536 000,- € ) a zabezpečenie realizácie projektu obcou
po schválení Žiadosti o NFP.
4. schvaľuje
financovanie z vlastných zdrojov obce vo výške 314 000,- € (celkové výdavky projektu
predstavujú výšku 850 000,- € ) a zároveň financovanie prípadných neoprávnených výdavkov,
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami
projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.že obec zabezpečí financovanie
prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú zo žiadosti o NFP a z realizácie projektu.
Hlasovanie : /za 4, proti 0, zdržal sa 1 (Menda)/
K bodu č.8 – Prerokovanie ponuky spoločnosti MELIORO s.r.o. o poskytovanie poradenskokonzultačných a sprostredkovateľských služieb v oblasti prevencie, podpory a uchovávania
zdravia pre zamestnancov obce.
Na obecný úrad bola doručená ponuka obchodnej spoločnosti Melioro s.r.o. ohľadom
poradensko – konzultačných a sprostredkovateľských služieb v oblasti prevencie, podpory
a uchovávania zdravia /príloha č. 7/. Podľa vyjadrenia poslanca Mendu za finančnú komisiu,
pri prijatí tejto ponuky by došlo k zvýhodňovaniu určitej skupiny ľudí z rozpočtu obce, s čím
nesúhlasí. Je potrebné hľadať iné možnosti, napr. pri tvorbe sociálneho fondu.
Uznesením č. 237/06OZ/2017 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie
ponuku spoločnosti MELIORO s.r.o. o poskytovanie poradensko-konzultačných a
sprostredkovateľských služieb v oblasti prevencie, podpory a uchovávania zdravia pre
zamestnancov obce.
2. konštatuje
že ak by obce ponuku spoločnosti MELIORO s.r.o. prijala a výdavky na služby pre
zamestnancov poskytovala z rozpočtu, došlo by k zvýhodňovaniu určitej malej skupiny
obyvateľstva na úkor ostatných z verejných zdrojov, s čím obecné zastupiteľstvo nemôže
súhlasiť.
3. navrhuje
pre obec Jasov ako zamestnávateľa hľadať iné zdroje, ako napr. prostriedky so sociálneho
fondu
Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.9 – Predbežné prerokovanie odpredaja sociálnych bytov pre terajších nájomníkov na
ulici Kostolnej
Na predchádzajúcich rokovaniach sa prejednávala žiadosť p. Silvie Rajzovej, ktorá má záujem
o odkúpenie nehnuteľnosti na Kostolnej ulici, ktorú obec využíva ako sociálne byty pre rodiny
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s nízkymi príjmami, nakoľko sa chce po čase vrátiť späť na Slovensko a využívať nehnuteľnosť
na bývanie. Obecný úrad oslovil terajších nájomníkov, ktorí sú ochotní nehnuteľnosť odkúpiť.
Ak sa OZ rozhodne nehnuteľnosť predať, tak súčasným nájomníkom, alebo vôbec nepredávať.
Rozprava : Podľa vyjadrenia poslanca Martinove, radšej danú nehnuteľnosť opraviť a naďalej
prenajímať. Hlavný kontrolór navrhuje stanoviť nájomné spolu s tvorbou fondu opráv.
Uznesením č. 238/06OZ/2017 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie
v prípade odpredaja obecných bytov obcou Jasov na ulici Kostolnej ( Ešpitáj ) č.368 záujem
terajších nájomníkov o odkúpenie sociálnych bytov do osobného vlastníctva.
2. neschvaľuje
odpredaj sociálnych bytov na ulici Kostolná č.368
3. schvaľuje
vykonať opravu budovy sociálnych bytov na ulici Kostolná č.368
4. ukladá
obecnému úradu v spolupráci so stavebnou komisiou zistiť rozsah opráv na danej budove
a ich finančné vyčíslenie. Termín : 30.08.2017
Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.10 – Prevod obecných pozemkov pod skládkou odpadov v Jasove na spoločnosť
KOSIT Jasov s.r.o.
Obec je spoločníkom KOSIT a.s., Košice, nakoľko nevedela zabrániť prechodu spoločnosti
AVE do vlastníctva f. Kosit . KOSIT Jasov s.r.o. navrhla navýšenie základného imania
spoločnosti zo strany obce formou vkladu pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod skládkou, podiel
obce sa zníži na 23 %. Keďže je predpoklad výstavby ďalšej kazety, v rámci poplatkov za
vývoz odpadu prídu aj nejaké príjmy do obce.
Uznesením č. 239/06OZ/2017 OZ obce Jasov
1. schvaľuje
podľa §9a ods. 8 písm. prevod majetku obce -pozemky pod skládkou odpadu na spoločnosť
KOSIT Jasov s.r.o. IČO : 43 853 005 , sídlo: Jarmočná 2, Košice z dôvodu navýšenia hodnoty
podielu obce na základnom imanií spoločnosti a to nasledovne :
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 959m2 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 vo výlučnom vlastníctve obce Jasov. Osobitný zreteľ obec
schválila uznesením číslo 222/06OZ/2017 zo dňa 12.06.2017 3/5 väčšinou hlasov.
2. schvaľuje
cenu za prevádzané pozemky podľa vypracovaného znaleckého posudku na určenie všeobecnej
hodnoty nehnuteľnosti č. 913075 vypracovanú znalcom Ing. Beáta Serbinová, Baška 155, 040
16 Košice vo výške 57 00,- eur .
Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.11 – Rôzne
a./ návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
Hlavný kontrolór obce predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok roku 2017
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/príloha č.8/. a zároveň podotkol, ak chce niekto konkrétne skontrolovať, je potrebné dať návrh.
Vyzvali poslanca Horvátha, aby sa vyjadril k svojej žiadosti o kontrolu výdavkov TJ Tatran
/bez vyjadrenia/.
Uznesením č. 240/06OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje
predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jasov na II. polrok 2017
bez zmien.
Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
b./ Technické vybavenie školskej jedálne
Na zasadnutí finančnej komisie predsedu zaujímalo, v akom stave je zabezpečenie technickej
vybavenosti jedálne ZŠ, ostalo to nedoriešené do konca. Keďže nemáme žiadne vyjadrenie
stavebnej komisie, je potrebné stanoviť termín vyriešenia. Poslanec Martinove sa vyjadril, že
v kuchyni sú skutočne niektoré stroje vyradené, nefunkčné. Sú to dôležité veci, jedná sa
o bezpečnosť ľudí. Odporúča vykonať audit, posúdiť skutočný stav kuchyne.
Uznesením č. 241/06OZ/2017 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie
podnet finančnej komisie na stavebnú komisiu ohľadom doriešenia nového technického
vybavenia Školskej jedálne pri ZŠ v Jasove na základe vykonaného osobného prieskumu v ŠJ
pre ZŠ v roku 2016.
2. ukladá
obecnému úradu v spolupráci so stavebnou komisiou vypracovať audit na zefektívnenie
celej činnosti školskej jedálne pri ZŠ v Jasove. Termín : 31.08.2017
Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
c./ Hasičská cisterna
Poslanec Turčik navrhol nákup hasičskej cisterny, ktorú by DHZ Jasov využívala. Od štátu je
prísľub, ale je to na dlhé lakte, min. 4-5 rokov nebude. Poslanca Martinove zaujímala objemová
veľkosť a cena takejto cisterny, nakoľko je možné ju využívať aj inak. Cena takejto cisterny sa
pohybuje cca v sume 13.000 eur, na ktorú ešte štát môže prispieť finančnými prostriedkami na
repas.
Uznesením č. 242/06OZ/2017 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie
podnet poslanca Turčika o nákup požiarneho vozidla Tatra 845 – cisterna na zabezpečenie
požiarnej bezpečnosti, ochrany zdravia pred požiarmi pre DHZ Jasov.
2. ukladá
obecnému úradu v spolupráci s DHZ zistiť predbežnú cenu vozidla. Termín : 31.7.2017
Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
d./ TJ Tatran
Poslanec Dzurik oboznámil prítomných, že TJ Tatran Jasov postúpil do 5. ligy. Ak chcú hrať
ďalej, potrebujú navýšiť dotácie z rozpočtu min. o 3000 eur.. Potrebujú založiť nové družstvo,
deti alebo dorast a zároveň zlepšiť aj technickú vybavenosť ako šatne, sprchy. Navrhuje zrušiť
oslavy 70. výročia, na ktoré boli schválené finančné prostriedky vo výške 1800,- eur a tým
pádom by potrebovali z rozpočtu ešte 1200,- eur. Poslanec Horváth navrhuje oslavy nerušiť, je
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treba vzdať úctu starším, ktorí ešte pred rokmi boli členmi TJ Tatran a niečo pre futbal spravili.
Podľa vyjadrenia starostu technickú vybavenosť nie je možné zlepšiť, nakoľko ihrisko je
zrekonštruované z dotácií, nie je možné nič meniť.
Poslanec Menda sa vyjadril, že je treba nechať dotácie tak, ako sa schválili. Prihlášku do 5. ligy
môže TJ Tatran podať a zároveň nech hľadá aj sponzorov. Poslanec Turčik zdieľa jeho návrh.
Uznesením č. 243/06OZ/2017 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie
Návrh poslanca Dzurika na navýšenie rozpočtu pre TJ Tatran Jasov z dôvodu postupu
futbalového mužstva do 5. ligy o 3000,- eur, tým, že by sa zrušili oslavy 70. výročia založenia
Tatranu Jasov a finančné prostriedky určené na oslavy vo výške 1800,- eur sa použili na
navýšenie rozpočtu
2. neschvaľuje
navýšenie dotácie z rozpočtu o požadovanú finančnú čiastku 3000.- eur.
Hlasovanie : /za 4, proti 0, zdržal sa 1(Dzurik)/

K bodu č.12 – Interpelácie
Ako prvý interpeloval poslanec Martinove. Pri východe z Kostolnej ulice na Hlavnú nemajú
vodiči prehľad kvôli kríkom, je potrebné ich zrezať. Ďalej podotkol, že orezané konáre z líp sú
ešte stále na ceste, neodpratané. Do 10.júla je potrebné osadiť stĺpy a tabule na náučnom
chodníku, potrebovali by pomoc. Poslanec Turčik sa za hasičov vyjadril, že môžu s nimi rátať
a prídu pomôcť.
Ďalší interpeloval poslanec Turčik : občanov ulice Pri pastierni zaujíma, prečo nevynášajú
komunálny odpad pravidelne, prečo nie je pokosený pozemok vo vlastníctve p. Gajdoša.
Takisto majú pripomienky ku kanalizácii na ich ulici, vraj nie je dostatočne hlboká, ich
pozemky sú v nižšej úrovni ako samotná kanalizácia. Starosta sa vyjadril, že obec nie je
realizátorom stavby, kanalizácia bola riadne skolaudovaná, jediné, čo môžeme spraviť,
požiadať o vyjadrenie VVS a.s.Košice
Poslanec Horváth podotkol, že nepočuť v osade vôbec rozhlas. Podľa starostu boli rozhlas
opravovať v priebehu minulého týždňa.
Poslanca Mendu zaujímalo, ako bude riešený vývoz komunálneho odpadu od jaskyni
a parkoviska. Treba nájsť riešenie na čistenie smetných košov, je sezóna, množstvo
návštevníkov jaskyne, nie je to dobrá vizitka pre obec. Takisto je množstvo splaveného odpadu
v Bodve. Starosta sa vyjadril, že aktivační pracovníci nie sú ochotní pracovať, zrušia sa s nimi
zmluvy.
K bodu č.13 - Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a rokovanie
ukončil.

V Jasove, 26.6.2017
Zapísala: Csoltková Zuzana

Overovatelia zápisnice:
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–––––––––––––––––––––––Marian Dzurik

––––––––––––––––––––
Štefan Turčik

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