
Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

zo dňa 20.novembra 2017

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

Program  : 

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

 overovateľov zápisnice
 zapisovateľa

4. Správa o plnení uznesení OZ z predchádzajúcich zasadnutí
5. Čerpanie rozpočtu a monitorovacia správa obce Jasov k 30.06.2017
6. Hospodárenie obce k 30.06.2017 v podnikateľskej činnosti
7. Prerokovanie rozhodnutia Okresného úradu Košice-okolie o uložení pokuty Obci Jasov

za nelegálne skládky odpadov na obecných pozemkoch a jeho zaplatenie
8. Prerokovanie návrhu - III. Zmena programového rozpočtu obce Jasov na rok 2017
9. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Jasov č. 4/2017- o zavedení a 

poskytovaní elektronických služieb
10. Prerokovanie návrhu Dodatku k zmluve o Spoločnom obecnom úrade pre rok 2017
11. Prerokovanie žiadosti o ukončenie prenájmu 1 izbového bytu v 20 b.j. na ulici Ku kachličkárni
12. Prerokovanie nových žiadostí o prenájom bytov v 20 b.j. na ulici ku kachličkárni
13. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017
14. Prerokovanie záujmu obce o kúpu pozemkov pre vybudovanie Zberného dvora
15. Prerokovanie záujmu občanov o kúpu a o predaj pozemkov v obci Jasov
16. Zrušenie uznesenia č. 248/08OZ/2017 – Podanie žiadosti o dotáciu na hasičské zbrojnice
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Interpelácie
20. 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 18-diskusia 
do programu, 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: Bc. Ľuboš Bačo, Mgr. Stela Luteránová
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 –   Správa o     plnení uznesení OZ z     predchádzajúcich zasadnutí
Starosta oboznámil prítomných so správou o plnení uznesení OZ z predchádzajúcich 
zasadnutí /príloha č. 1/. Počas tohto bodu programu došiel poslanec Bodnár, prítomných 6 
poslancov. 
 

Uznesením č. 256/11OZ/2017 OZ obce Jasov
berie na vedomie

správu o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/ 

K     bodu č.5   – Čerpanie rozpočtu a     monitorovacia správa obce Jasov k     30.6.2017
Materiály ohľadom čerpania rozpočtu a monitorovacej  správy k 30.6.2017./príloha č.2 a č.3/
boli  podľa vyjadrenia starostu doručené poslancom. Na pracovnej porade finančnej komisie
neboli k rozpočtu ani k monitorovacej správe žiadne pripomienky. 
                                                      

Uznesením č. 257/11OZ/2017 OZ obce Jasov
 berie na vedomie

čerpanie rozpočtu a monitorovaciu správu obce Jasov k 30.6.2017 spracované a predložené
obecným úradom v Jasove

Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/

K bodu č. 6 –   Hospodárenie obce k     30.6.2017 v     podnikateľskej činnosti 
Starosta  oboznámil  prítomných  s výsledkami  hospodárenia  v podnikateľskej  činnosti
k 30.6.2017 /príloha č.4/. 

Uznesením č. 258/11OZ/2017 OZ obce Jasov
berie na vedomie

hospodárenie obce Jasov k 30.6.2017 v podnikateľskej činnosti spracované a predložené
obecným úradom v Jasove

Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/ 

K bodu č.7 –    Prerokovanie rozhodnutia Okresného úradu Košice – okolie o     uložení pokuty
Obci Jasov za nelegálne skládky odpadov na obecných pozemkoch a     jeho zaplatenie.
Okresný úrad  Košice–okolie,  odbor  životného  prostredia,  na  základe  anonymného  podnetu
začal konanie vo veci nelegálnej skládky v osade, v lokalite na Medzevskej ulici, je to už tretia
kontrola. OÚ nariadil prijať opatrenia, aby sa zabránilo vzniku týchto skládok a zároveň uložil
v poradí už tretiu pokutu vo výške 10.000,- eur. Podľa vyjadrenia starostu v tejto lokalite žijú
neprispôsobiví občania, pokúsime sa zvýšiť počet kontajnerov a zároveň pomocou terénnych
sociálnych pracovníkov šíriť osvetu medzi týmito občanmi.
Rozprava :  Poslanca Mendu zaujímali  konkrétne čísla,  množstvá  kontajnerov, ktoré sú tam
rozmiestnené a ktoré chceme ešte doložiť, nakoľko je potrebné odpovedať Okresnému úradu
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a uviesť konkrétne opatrenia. Zároveň podotkol, že tieto navrhované opatrenia nám nepomôžu
a Okresný úrad bude naďalej dávať pokuty, bez toho, aby sám úrad vyšiel s nejakým návrhom,
je to začarovaný kruh, ktorý sa týmto spôsobom nevyrieši. Uvedomuje si, že obec je povinná
vyviesť odpad, ale jednoznačne nesúhlasí so zaplatením pokuty! Títo občania neplatia za vývoz
odpadu, obec na vlastné náklady vyváža odpad aj viackrát do roka a napriek tomu dostávame
pokuty. Obec zabezpečuje pravidelný odvod komunálneho odpadu, v ostatných častiach obce je
to postačujúce, tu nie, napriek tomu, že v tejto lokalite je zabezpečený vývoz odpadu častejšie.
Je potrebné sa odvolať a uviesť všetky argumenty. Poslanca Baču zaujímalo, či sa nemôžme
odvolať.  Podľa  vyjadrenia  starostu  je  to  zbytočné,  pokutu  musíme  napriek  tomu  zaplatiť,
a nahromadený odpad odpratať. Poslankyňa Luteránová navrhuje predsa len napísať odvolanie
a požadovať aspoň zníženie pokuty. Poslanec Martinove podotkol, že je to už v poradí tretia
pokuta, akonáhle vyšší orgán vydá rozhodnutie, sme povinní zaplatiť, ale je potrebné to riešiť,
aby sme do budúcna nedostávali  pokuty.  Starosta sa vyjadril,  že od budúceho roka zrušíme
aktivačné práce, nakoľko to nemá žiadny význam a nie je to efektívne.

Uznesením č. 259/11OZ/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.

o uložení pokuty Obci Jasov za nelegálne skládky odpadov na obecných pozemkoch a jeho
zaplatenie a stanovisko starostu obce Jasov k uvedenému rozhodnutiu

2.  schvaľuje
zaplatenie pokuty vo výške 10000,- eur z rozpočtu obce Jasov

3.  ukladá
Obecnému úradu v Jasove upraviť systém zberu komunálneho odpadu na Medzevskej ulici a to
hlavne tak, že sa zvýši počet veľkokapacitných kontajnerov, 1100 l kontajnerov a a zabezpečiť

aj 120 l kontajnery pre rodinné domy na Medzevskej ulicic.

Hlasovanie : /za 4, proti 2 (Menda, Bodnár), zdržal sa 0/ 

Po hlasovaní za uznesenie k bodu 7 opustil zasadnutie poslanec Bačo. Prítomných ostáva 5 
poslancov, OZ je uznášaniaschopné.

K bodu č.8 –   Prerokovanie návrhu-III.Zmena programového rozpočtu obce Jasov na rok 2017
Starosta  predniesol  návrh  III.  zmeny  rozpočtu,  ktorý  bol  prerokovaný  na  porade  finančnej
komisie  /príloha  č.  5/  a zároveň  predniesol  aj  stanovisko  hlavného  kontrolóra  obce,  ktorý
navrhuje túto zmenu rozpočtu schváliť /príloha č. 6/ 

Uznesením č. 260/11OZ/2017 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie

Odporúčacie stanovisko hlavného kontrolóra obce Jasov k predloženej III. zmene
programového rozpočtu obce Jasov na rok 2017

2. schvaľuje
III. zmenu programového rozpočtu nasledovne : 

Príjmová časť rozpočtu:
      Bežné príjmy: 

Položka        Popis                                                   Rozpočet v €    Zmena v €     Rozpočet po zmene v €
111003    Výnos  dane z príjmov                                        948 252           + 26 944                        975 196
223001    Príjmy Základnej školy                                           1 100           +   6 900                            8 000
312001    Dotácia pre ZŠ a MŠ norm. a nenormatívne FP 1 114 330         -  26 430                     1 087 900
312001    Dotácia na mzdu MKS                                            1 050           +   5 000                            6 050
312001    Dotácia na recyklačný fond                                           0            +      183                               183 

      312001    Dotácia environmentálny fond                                49 900            -  49 900                                  0
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      Upravované bežné  príjmy  celkom:                                  2 114 632         - 37 303                  2 077 329

Výdavková časť rozpočtu:
     Bežné výdavky: 

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

Program                                 Podprogram                         Rozpočet v €         Zmena v €            po zmene  v  € 
3.   Interné služby      3.2.2. Servis a údržba automobilu               2 400           -        200                       2 200
3.   Interné služby      3.2.3. Poistenie automobilov                          380           +       200                          580
5. Administratíva    14.1.27 Pokuta                                                  0            +   10 000                        10 000
6. Rozvoj obce       15.1.8. Zariadenie komunitného centra     54 000            -   17 200                        36 800 
15. Rozvoj obce       15.1.8. Údržba komunitného centra           0                      +    7 200                          7 200

s p o l u :                                                                  56 780                         0                56 780

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  € 
6.  Odpadové hospodárstvo   6.3.1 Likvidácia čiernych skládok       55 000                     -  49 900                         5 100     
8. Vzdelávanie                  8.2.1. Základná škola mzdy a odvody    870 230                     +   21 570                    891 800
8. Vzdelávanie                  8.2.2. Základná škola tovary a služby    239 100                     -    41 100                    198 000
8. Vzdelávanie                  8.3.1. Základná škola ŠJ                           90 204                     -      1 264                      88 940
8. Vzdelávanie                  8.4.1. Základná škola ŠKD                       13 559                    +         291                      13 850
10.Kultúra                        10.1.5.Ostatné kultúrne služby                    4 300                     +     2 400                        6 700
10.Kultúra                        10.3.1.MKS mzdy a odvody                      16 500                     +     5 000                      21 500
12.Bývanie                       12.1.3  Nájomné domy ZENIT-voda           6 500                     +   10 700                      17 200
14. Administratíva            14.1.1 Mzdy a odvody                              168 000                    +   18 000                    186 000

      
s p o l u :                                                            1 463 393                      - 34 303                  1 429 090      

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  € 
3.  Interné služby           3.2.5.Nákup automobilu               20 000             -    3 000                            17 000

                                                                                 
s p o l u :                                                             20 000               -  3 000                          17 000

      Upravované príjmy celkom:                             2 114 632           -   37 303          2 077 329            
Upravované výdavky celkom:                          1 540 173          -   37 303          1 502 870

   Programový rozpočet obce  na rok 2017 po 3. zmene - Sumarizácia

Bežné príjmy                                                          2 323 746         - 37 303         2 286 443
Kapitálové príjmy                                                       22 156                    0               22 156
Príjmové finančné operácie                                      223 160                    0             223 160   
         
Bežné výdavky                                                       2 254 959          - 34 303         2 220 656
Kapitálové výdavky                                                  260 500           -  3 000            257 500     
Výdavkové finančné operácie                                     53 500                                     53 500

Celkové príjmy po úprave:                                  2 569 062        -   37 303         2 531 759
Celkové  výdavky po úprave:                              2 568 959         -  37 303         2 531 656   

Výsledok hospodárenia:                                                103              0                   103 
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Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ 

K bodu č.9  –    Prerokovanie  návrhu Všeobecne  záväzného  nariadenia  obce  Jasov č.4/2017
o     zavedení a     poskytovaní elektronických služieb 
Starosta  oboznámil  prítomných  s návrhom  Všeobecne  záväzného  nariadenia  obce  Jasov
č.4/2017  o zavedení  a poskytovaní  elektronických  služieb.  Toto  VZN  vychádza  zo  zákona
a upravuje možnosť elektronickej komunikácie. Podľa vyjadrenia starostu obec je zapojená do
projektu DCOM v spolupráci s MS SR a ZMOSom.

Uznesením č. 261/11OZ/2017 OZ obce Jasov
 sa uznáša 

na Všeobecne záväznom nariadení obce Jasov č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb obcou Jasov v zmysle zákona NR SR č.305/2013 Z.z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších právnych predpisov podľa predloženého návrhu bez zmien a pripomienok.

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ 

K bodu č.10 –   Prerokovanie návrhu Dodatku k     Zmluve o     Spoločnom obecnom úrade pre rok
2017 
Keďže došlo  k zvýšeniu  platov  štátnych  zamestnancov  o 2  % a u nás  je  zriadený  spoločný
obecný  úrad,  obec  zamestnáva  pracovníčku  zodpovednú  za  agendu  stavebného  úradu.
Z dôvodu, že sa zvyšuje jej  funkčný plat,  menia sa aj  podmienky financovania  spoločného
úradu a to tak, že sa zvýši výška príspevku zmluvných strán vo výške 2% odmeny zamestnanca
v termíne  od  1.9.2017  do  31.12.2017.  Túto  skutočnosť  je  potrebné  zakotviť  v Zmluve
o spoločnom  stavebnom úrade  medzi  obcami  Poproč,  Bukovec,  Malá  Ida,  Rudník,  Šemša
a Jasov dodatkom. 

Uznesením č. 262/11OZ/2017 OZ obce Jasov
 schvaľuje

predložený dodatok č. 8 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu z roku 2009 na
zabezpečenie výkonu stavebného úradu, ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia, na úseku

vôd a úseku odpadového hospodárstva podľa predloženého návrhu bez zmien a doplnkov.

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ 

K bodu č.11 –   Prerokovanie žiadosti o     ukončenie nájmu 1 izbového bytu v     20 b.j. na ulici Ku
kachličkárni  
Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Ingrid Hájekovej o zrušenie nájomnej zmluvy v 20
b.j.  na ulici  Ku kachličkárni.  Je  ťažko zdravotne  postihnutá,  rodina jej  vybavila  zariadenie
sociálnych služieb a z tohto dôvodu žiada o ukončenie nájomnej zmluvy k 30.9.2017 dohodou.

Uznesením č. 263/11OZ/2017 OZ obce Jasov
 schvaľuje

žiadosť Ingrid Hájekovej o ukončenie nájomnej zmluvy k obecnému bytu A1 v 20 b.j. súp. č.
645/3 na adrese Ku kachličkárni, dohodou ku 30.9.2017 z dôvodu, že ju prijali do domova

sociálnych služieb so špecializovaným zariadením v Barci, kde musela nastúpiť k 1.10.2017
bezodkladne.

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ 
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K bodu č.12 –   Prerokovanie nových žiadostí o     prenájom bytov v     20b.j.na ulici Ku kachličkárni
Na obecný úrad boli  doručené žiadosti  o pridelenie  nájomných bytov  v 20 b.j.  /príloha  č.8
a č.9/. O jednoizbový byt mali záujem dvaja žiadatelia, p. Juhárová z Poproča a p. Dvorščáková
z Jasova.  Obidve  spĺňajú  podmienky  na  pridelenie  bytu.  Podľa  zásad  VZN  o prideľovaní
nájomných  bytov  má  prednosť  občan  Jasova,  z tohto  dôvodu  bolo  navrhnuté  prideliť
jednoizbový byt p. Dvorščákovej.
Zároveň  boli  oslovení  čakatelia  na  trojizbový  byt,  záujem prejavil  p.  Kirliga,  ktorý  spĺňa
podmienky na pridelenie tohto bytu.

Uznesením č. 264/11OZ/2017 OZ obce Jasov
1. schvaľuje

prenájom trojizbového sociálneho bytu B1 na prízemí v 20b.j. pre žiadateľa Štefana Kirligu
s manželkou, bytom Banícka 2, Medzev, 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.

2. schvaľuje
prenájom jednoizbového sociálneho bytu pre zdravotne postihnutých A1 na prízemí v 20b.j. pre

žiadateľa Martu Dvorščákovú, bytom Pod skalou 575/15, Jasov, 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.

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ 

K bodu č.13 –   Prerokovanie žiadostí o     poskytnutie dotácie z     rozpočtu obce na rok 2017  
Počas roka sa schvaľovali prijaté žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre jednotlivé organizácie,
ktoré pôsobia na území obce. Miestna organizácia CSEMADOK dodala potrebné doklady až
neskôr,  žiadajú  tie  isté  prostriedky.  Zmena  je  len  v tom,  že  zmluvu  je  potrebné  uzavrieť
s oblastným výborom Csemadoku, ktorý má pridelené IČO, so sídlom v Moldave nad Bodvou.
Prostriedky dostáva miestna organizácia, vyúčtovanie robí oblastný výbor.

Uznesením č. 265/11OZ/2017 OZ obce Jasov
 schvaľuje

v zmysle VZN č.3/2009 a dodatku k VZN 3/2009 zo dňa 26.8.2013 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce, dotáciu pre organizáciu Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku

Csemadok - Oblastný výbor Košice-okolie, so sídlom Hviezdoslavova 32, Moldava nad
Bodvou, ktorú výhradne použije prostredníctvom základnej organizácie CSEMADOK v Jasove

vo výške 3000,- eur. Obec Jasov poukáže dotáciu priamo na účet základnej organizácie
v Jasove pre rok 2017.

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

K bodu č.14 –   Prerokovanie záujmu obce o     kúpu pozemkov pre vybudovanie Zberného dvora  
Obec má záujem o kúpu pozemkov pre vybudovanie Zberného dvora, ktoré sú vo vlastníctve p.
Slavikovej.  V roku 2016 bola s ňou podpísaná nájomná zmluva vo výške 1000,-  eur/ročne,
nakoľko jedna parcela bola nevysporiadaná. Bol vypracovaný geometrický plán, odčlenili sa
parcely,  z ktorých  jednu  kupujeme.  Vypracovali  sme  znalecký  posudok,  kde  je  hodnota
pozemku 10200,- eur. Začali sa rokovania s p. Slavikom, jeho cena bola vo výške 20000,- eur,
dohodnutý kompromis.
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Uznesením č. 266/11OZ/2017 OZ obce Jasov

 1. berie na vedomie
predložený znalecký posudok číslo 73/2017 na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti

vypracovaný znalcom Ing. Beáta Serbinová, Baška 155, 040 16 Košice, evidenčné č. 913075
ako aj vypočítanú  hodnotu nehnuteľnosti vo výške 10 200,- eur .

2. schvaľuje
kúpu pozemkov od výlučného vlastníka pani Márie Slávikovej, nar. 29.07.1950, zapísané na

LV č.1882 podiel 1/1 a to parcelné čísla KN – registra „C“:
par. číslo 247- zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2
par. Číslo 248/1- záhrady o výmere 697 m2
par. číslo 251- zastavané plochy a nádvoria o výmere 317 m2
par. číslo 252- zastavané plochy a nádvoria o výmere 229 m2
par. číslo 253- zastavané plochy a nádvoria o výmere 389 m2
par. číslo 254- zastavané plochy a nádvoria o výmere   32 m2

nachádzajúce sa v obci Jasov , katastrálne  územie obce Jasov, okres Košice okolie
za účelom výstavby „ Zberného dvora “. Celková výmera je 2 063 m2. Kúpna cena bola

stanovená dohodou vo výške 15 000,- € za celkovú výmeru 2 063 m2. Obec uhradí čiastku vo
výške 14 413,70 € po započítaní zaplateného nájomného v roku 2016 vo výške 586,30 €.

3.ukladá
Obecnému úradu v Jasove vypracovať kúpnu zmluvu a zrealizovať vklad do katastra

nehnuteľností. Termín 30.12.2017

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ 

K bodu č.15 –   Prerokovanie záujmu občanov o     kúpu a     o     predaj pozemkov v     obci Jasov
Ešte v roku 2006 p.Sedlák oslovil obecný úrad a preukázal, že eviduje pozemky na svojom liste
vlastníctva, ktoré sú pod Základnou školou a zároveň žiadal, aby obec tieto pozemky od neho
odkúpila. V roku 2013 po ROEP sa pozemky zaktualizovali a obec v súčasnosti tieto pozemky
od p. Sedláka odkúpi za dohodnutú cenu. 

Uznesením č. 267/11OZ/2017 OZ obce Jasov
 1. schvaľuje

kúpu pozemku od výlučného vlastníka Jozefa Sedláka nar. 20.10.1946, zapísané na LV č. 656,
v spoluvlastníckom podiele 1/1, parcelné číslo KN – reg. „E“: par. číslo 2384/1- trvalé trávne

porasty o výmere 2 458 m2 nachádzajúce sa v obci Jasov, katastrálne  územie obce Jasov, okres
Košice okolie. Kúpna cena bola stanovená dohodou vo výške 1,50 €/ m2, celkom 3 687,- €.

2 .ukladá
Obecnému úradu v Jasove vypracovať kúpnu zmluvu a zrealizovať vklad do katastra

nehnuteľností. Termín 30.12.2017

Hlasovanie : /za 4, proti 0, zdržal sa 1(Menda)/ 

K bodu č.16 –   Zrušenie uznesenia č.248/08OZ/2017 - Podanie žiadosti o     dotáciu na hasičské
zbrojnice
V auguste bola vyhlásená výzva Ministerstva vnútra SR na možnosť získať dotácie na opravu
budov hasičských zbrojníc. Zistilo sa, že budova nie je vo vlastníctve obce, nie je zapísaná na
liste vlastníctva, obec to začala riešiť. 
Rozprava : Poslanec Menda upresnil, že ide o budovu, kde sa nachádza predajňa textilu. Keďže
stavba nie je zakreslená, ani skolaudovaná, nemá z toho dobrý pocit, nakoľko sú tam uzavreté
nájomné zmluvy. Podľa vyjadrenia starostu zatiaľ sa nenašlo v archíve stavebné ani kolaudačné
povolenie, nevieme, kto mohol začať stavbu.
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Uznesením č. 268/11OZ/2017 OZ obce Jasov
ruší

celé uznesenie č. 248/08OZ/2017 , ktorým obec schválila podanie žiadosti  na základe
Výzvy číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie

žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt : Zvyšovanie energetickej

hospodárnosti budovy a výmena výplňových otvorových konštrukcií, doplnenie
energetického vykurovacieho systému objektu v Jasove.

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ 

K   bodu č.11 –   Rôzne

a./ budova denného stacionára

V obci  už  tretí  rok  funguje  denný  stacionár,  prevádzkovaný  neziskovou  organizáciou
Sedmokráska n.o. Do budovy už obec investovala finančné prostriedky z rozpočtu, ale podľa
zmenených  zákonov,  je  potrebné,  aby  v budove  bol  zabezpečený  prístup  pre  imobilných
klientov.  Riaditeľ  organizácie  Sedmokráska  n.o.  oslovil  obecný  úrad  s požiadavkou
o rekonštrukciu podľa spracovaného jednoduchého projektu, ktorý vyhovuje aj Regionálnemu
úradu verejného zdravotníctva. Cena rekonštrukcie podľa vyhotoveného projektu by bola cca
30.000,-  eur.  Finančná  komisia  na  svojej  pracovnej  porade  navrhla  max.  sumu  vo  výške
15.000,- eur.
Rozprava : Poslanec Menda sa ospravedlnil, že nebol na porade finančnej komisie, ale podľa
neho je cena 30.000,- eur vysoko nadsadená. Navrhuje max. výšku z rozpočtu 10.000,- eur, je
to  suma,  ktorá je reálna.  Starosta dal hlasovať o výške finančných prostriedkov z rozpočtu.
Počtom 3 poslanci za sumu 10.000,- eur, výška schválená. 

Uznesením č. 269/11OZ/2017 OZ obce Jasov
1.berie na vedomie

informáciu riaditeľa neziskovej organizácie Sedmokráska , n.o., ktorá od obce prenajíma
nehnuteľnosť na ulici Hlavná 45/66   a prevádzkuje v nej denný stacionár, že v zmysle

požiadaviek  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  Košice okolie, je nutné previesť
ďalšie opravy, poprípade menšiu rekonštrukciu tejto budovy pre  skvalitnenie služieb

dôchodcom a vyhovenie zákonom SR.
2.schvaľuje

vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Jasov   vo výške 10.000,- € na prevedenie
rekonštrukcie podľa spracovanej projektovej dokumentácie s rozpočtom.

Hlasovanie : /za 4, proti 0, zdržal sa 1(Martinove)/ 

b./ Žiadosť o     odkúpenie obecného pozemku

Na obecný úrad bola doručená žiadosť Richarda Kompuša o odkúpenie obecného pozemku
v rómskej  osade,  na  ktorom  už  má  postavené  základy  domu  a chce  stavbu  zlegalizovať.
Nakoľko je to oblasť záplavová, nie je možné vydať stavebné povolenie zo zákona, stavebná
komisia nesúhlasí s odpredajom.

Uznesením č. 270/11OZ/2017 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie

žiadosť Richarda Kompuša , bytom Medzevská 549/123, Jasov, o odkúpenie pozemku pri
rodinnom dome Silvii Žigovej, na par. číslo 87/11 a par. číslo 87/12 vo vlastníctve obce Jasov z

dôvodu výstavby rodinného domu.
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2. neschvaľuje
odpredaj časti pozemku, parcelné čísla KN – reg. „C“: par. Číslo 87/12- zastavané plochy a

nádvoria  a par. Číslo 87/11 -  zastavané plochy a nádvoria z dôvodu , že  na týchto parcelách,
v časti, ktorú chce pán Richard Kompuš odkúpiť, je záplavová oblasť, kde stavebný úrad

nemôže vydať stavebné povolenie zo zákona. 

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

K     bodu č.18   – Diskusia
Do diskusie sa zapojil prítomný občan p. Kaputa: Zaujímalo ho, prečo nie sú na stránke obce
zverejnené zápisnice jednotlivých zasadnutí obecného zastupiteľstva už od marca. Starosta sa
vyjadril, že sa na to pozrie a urobí nápravu. Ďalej ho zaujímalo, či nebudú v obci postavené
detské ihriská. Starosta sa vyjadril, že zatiaľ sa nepočíta s výstavbou detského ihriska, nakoľko
tieto musia byť certifikované,  necertifikované len na vlastné riziko. Poslanec Menda sa tiež
zapojil  do  diskusie,  podľa  neho  zatiaľ  detské  ihrisko  nahrádza  v minimálnej  forme
autokemping, ktorý je verejne prístupný. Certifikované ihrisko stojí nemalé peniaze a bolo by
stále okupované.  Poslanec Martinove za kultúrnu komisiu sa vyjadril, že na ihrisko je potrebný
areál, pozemky, je potrebné sa o to starať. Aj podľa neho je najprijateľnejšia alternatíva využiť
autokemping. Ďalšou pripomienkou p. Kaputu bola oprava mosta k jaskyni, viacerí občania už
dostali defekt na autách, nakoľko trčia klince z dosiek. Podľa vyjadrenia starostu sa na tom
pracuje,  zástupca  stavebnej  komisie  poslanec  Bodnár  sa  vyjadril,  že  do konca týždňa bude
oprava  mosta  ukončená.  Občana  ešte  zaujímalo,  čo  bude  s trhoviskom,  prečo  nefunguje?
Starosta sa vyjadril,  že už len stoly chýbajú, na budúci rok na jar už bude fungovať. Podľa
poslanca Mendu stoly sú len výhovorkou, máme už schválený aj prevádzkový poriadok, nevidí
dôvod, prečo už tento rok trhovisko nefungovalo. Poslanca Martinove zaujímalo ho, či sa bude
robiť  niečo  s dierami  na  cestách  v obci,  zároveň  podotkol,  že  naďalej  pokračujú  problémy
s miestnym rozhlasom. Sú miesta, kde nič nepočuť, sú miesta, kde nerozumieť hlásenie. Podľa
vyjadrenia starostu rozhlas má už viac ako 6 rokov, postupne odchádzajú akumulátory. 

K     bodu č.19   – Interpelácie
K tomuto bodu sa nikto z prítomných nevyjadril.

K     bodu č.20   – Interpelácie
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť  na
zasadnutí OZ  a rokovanie ukončil.

V Jasove, 20.11.2017

Zapísala: Csoltková Zuzana                                                          

Overovatelia zápisnice: 

         –––––––––––––––––––––––-                                           ––––––––––––––––––––
              Mgr. Stela Luteránová                                                   Bc. Ľuboš Bačo

                                                                                                

                                                                                                      ------------------------------------
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                                                                                                             Ing. Gabriel Nagy
                                                                                                                       Starosta
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	Zápisnica
	z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
	zo dňa 20.novembra 2017
	Prítomní :
	Ostatní prítomní :
	ROKOVANIE:
	K bodu č.1 – Otvorenie rokovania
	K bodu č.2 – Voľba návrhovej komisie
	K bodu č.4 – Správa o plnení uznesení OZ z predchádzajúcich zasadnutí
	berie na vedomie
	správu o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva.
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	Materiály ohľadom čerpania rozpočtu a monitorovacej správy k 30.6.2017./príloha č.2 a č.3/ boli podľa vyjadrenia starostu doručené poslancom. Na pracovnej porade finančnej komisie neboli k rozpočtu ani k monitorovacej správe žiadne pripomienky.
	
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č. 6 – Hospodárenie obce k 30.6.2017 v podnikateľskej činnosti
	Starosta oboznámil prítomných s výsledkami hospodárenia v podnikateľskej činnosti k 30.6.2017 /príloha č.4/.
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.7 – Prerokovanie rozhodnutia Okresného úradu Košice – okolie o uložení pokuty Obci Jasov za nelegálne skládky odpadov na obecných pozemkoch a jeho zaplatenie.
	Okresný úrad Košice–okolie, odbor životného prostredia, na základe anonymného podnetu začal konanie vo veci nelegálnej skládky v osade, v lokalite na Medzevskej ulici, je to už tretia kontrola. OÚ nariadil prijať opatrenia, aby sa zabránilo vzniku týchto skládok a zároveň uložil v poradí už tretiu pokutu vo výške 10.000,- eur. Podľa vyjadrenia starostu v tejto lokalite žijú neprispôsobiví občania, pokúsime sa zvýšiť počet kontajnerov a zároveň pomocou terénnych sociálnych pracovníkov šíriť osvetu medzi týmito občanmi.
	Rozprava : Poslanca Mendu zaujímali konkrétne čísla, množstvá kontajnerov, ktoré sú tam rozmiestnené a ktoré chceme ešte doložiť, nakoľko je potrebné odpovedať Okresnému úradu a uviesť konkrétne opatrenia. Zároveň podotkol, že tieto navrhované opatrenia nám nepomôžu a Okresný úrad bude naďalej dávať pokuty, bez toho, aby sám úrad vyšiel s nejakým návrhom, je to začarovaný kruh, ktorý sa týmto spôsobom nevyrieši. Uvedomuje si, že obec je povinná vyviesť odpad, ale jednoznačne nesúhlasí so zaplatením pokuty! Títo občania neplatia za vývoz odpadu, obec na vlastné náklady vyváža odpad aj viackrát do roka a napriek tomu dostávame pokuty. Obec zabezpečuje pravidelný odvod komunálneho odpadu, v ostatných častiach obce je to postačujúce, tu nie, napriek tomu, že v tejto lokalite je zabezpečený vývoz odpadu častejšie. Je potrebné sa odvolať a uviesť všetky argumenty. Poslanca Baču zaujímalo, či sa nemôžme odvolať. Podľa vyjadrenia starostu je to zbytočné, pokutu musíme napriek tomu zaplatiť, a nahromadený odpad odpratať. Poslankyňa Luteránová navrhuje predsa len napísať odvolanie a požadovať aspoň zníženie pokuty. Poslanec Martinove podotkol, že je to už v poradí tretia pokuta, akonáhle vyšší orgán vydá rozhodnutie, sme povinní zaplatiť, ale je potrebné to riešiť, aby sme do budúcna nedostávali pokuty. Starosta sa vyjadril, že od budúceho roka zrušíme aktivačné práce, nakoľko to nemá žiadny význam a nie je to efektívne.
	K bodu č.8 – Prerokovanie návrhu-III.Zmena programového rozpočtu obce Jasov na rok 2017
	Starosta predniesol návrh III. zmeny rozpočtu, ktorý bol prerokovaný na porade finančnej komisie /príloha č. 5/ a zároveň predniesol aj stanovisko hlavného kontrolóra obce, ktorý navrhuje túto zmenu rozpočtu schváliť /príloha č. 6/
	Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.9 – Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Jasov č.4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
	Starosta oboznámil prítomných s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia obce Jasov č.4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. Toto VZN vychádza zo zákona a upravuje možnosť elektronickej komunikácie. Podľa vyjadrenia starostu obec je zapojená do projektu DCOM v spolupráci s MS SR a ZMOSom.
	Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.10 – Prerokovanie návrhu Dodatku k Zmluve o Spoločnom obecnom úrade pre rok 2017
	Keďže došlo k zvýšeniu platov štátnych zamestnancov o 2 % a u nás je zriadený spoločný obecný úrad, obec zamestnáva pracovníčku zodpovednú za agendu stavebného úradu. Z dôvodu, že sa zvyšuje jej funkčný plat, menia sa aj podmienky financovania spoločného úradu a to tak, že sa zvýši výška príspevku zmluvných strán vo výške 2% odmeny zamestnanca v termíne od 1.9.2017 do 31.12.2017. Túto skutočnosť je potrebné zakotviť v Zmluve o spoločnom stavebnom úrade medzi obcami Poproč, Bukovec, Malá Ida, Rudník, Šemša a Jasov dodatkom.
	Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.11 – Prerokovanie žiadosti o ukončenie nájmu 1 izbového bytu v 20 b.j. na ulici Ku kachličkárni
	Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Ingrid Hájekovej o zrušenie nájomnej zmluvy v 20 b.j. na ulici Ku kachličkárni. Je ťažko zdravotne postihnutá, rodina jej vybavila zariadenie sociálnych služieb a z tohto dôvodu žiada o ukončenie nájomnej zmluvy k 30.9.2017 dohodou.
	Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.12 – Prerokovanie nových žiadostí o prenájom bytov v 20b.j.na ulici Ku kachličkárni
	Na obecný úrad boli doručené žiadosti o pridelenie nájomných bytov v 20 b.j. /príloha č.8 a č.9/. O jednoizbový byt mali záujem dvaja žiadatelia, p. Juhárová z Poproča a p. Dvorščáková z Jasova. Obidve spĺňajú podmienky na pridelenie bytu. Podľa zásad VZN o prideľovaní nájomných bytov má prednosť občan Jasova, z tohto dôvodu bolo navrhnuté prideliť jednoizbový byt p. Dvorščákovej.
	Zároveň boli oslovení čakatelia na trojizbový byt, záujem prejavil p. Kirliga, ktorý spĺňa podmienky na pridelenie tohto bytu.
	Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.13 – Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017
	Počas roka sa schvaľovali prijaté žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre jednotlivé organizácie, ktoré pôsobia na území obce. Miestna organizácia CSEMADOK dodala potrebné doklady až neskôr, žiadajú tie isté prostriedky. Zmena je len v tom, že zmluvu je potrebné uzavrieť s oblastným výborom Csemadoku, ktorý má pridelené IČO, so sídlom v Moldave nad Bodvou. Prostriedky dostáva miestna organizácia, vyúčtovanie robí oblastný výbor.
	Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.14 – Prerokovanie záujmu obce o kúpu pozemkov pre vybudovanie Zberného dvora
	Obec má záujem o kúpu pozemkov pre vybudovanie Zberného dvora, ktoré sú vo vlastníctve p. Slavikovej. V roku 2016 bola s ňou podpísaná nájomná zmluva vo výške 1000,- eur/ročne, nakoľko jedna parcela bola nevysporiadaná. Bol vypracovaný geometrický plán, odčlenili sa parcely, z ktorých jednu kupujeme. Vypracovali sme znalecký posudok, kde je hodnota pozemku 10200,- eur. Začali sa rokovania s p. Slavikom, jeho cena bola vo výške 20000,- eur, dohodnutý kompromis.
	
	Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.15 – Prerokovanie záujmu občanov o kúpu a o predaj pozemkov v obci Jasov
	Ešte v roku 2006 p.Sedlák oslovil obecný úrad a preukázal, že eviduje pozemky na svojom liste vlastníctva, ktoré sú pod Základnou školou a zároveň žiadal, aby obec tieto pozemky od neho odkúpila. V roku 2013 po ROEP sa pozemky zaktualizovali a obec v súčasnosti tieto pozemky od p. Sedláka odkúpi za dohodnutú cenu.
	Hlasovanie : /za 4, proti 0, zdržal sa 1(Menda)/
	K bodu č.16 – Zrušenie uznesenia č.248/08OZ/2017 - Podanie žiadosti o dotáciu na hasičské zbrojnice
	V auguste bola vyhlásená výzva Ministerstva vnútra SR na možnosť získať dotácie na opravu budov hasičských zbrojníc. Zistilo sa, že budova nie je vo vlastníctve obce, nie je zapísaná na liste vlastníctva, obec to začala riešiť.
	Rozprava : Poslanec Menda upresnil, že ide o budovu, kde sa nachádza predajňa textilu. Keďže stavba nie je zakreslená, ani skolaudovaná, nemá z toho dobrý pocit, nakoľko sú tam uzavreté nájomné zmluvy. Podľa vyjadrenia starostu zatiaľ sa nenašlo v archíve stavebné ani kolaudačné povolenie, nevieme, kto mohol začať stavbu.
	Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.11 – Rôzne
	a./ budova denného stacionára
	V obci už tretí rok funguje denný stacionár, prevádzkovaný neziskovou organizáciou Sedmokráska n.o. Do budovy už obec investovala finančné prostriedky z rozpočtu, ale podľa zmenených zákonov, je potrebné, aby v budove bol zabezpečený prístup pre imobilných klientov. Riaditeľ organizácie Sedmokráska n.o. oslovil obecný úrad s požiadavkou o rekonštrukciu podľa spracovaného jednoduchého projektu, ktorý vyhovuje aj Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Cena rekonštrukcie podľa vyhotoveného projektu by bola cca 30.000,- eur. Finančná komisia na svojej pracovnej porade navrhla max. sumu vo výške 15.000,- eur.
	Rozprava : Poslanec Menda sa ospravedlnil, že nebol na porade finančnej komisie, ale podľa neho je cena 30.000,- eur vysoko nadsadená. Navrhuje max. výšku z rozpočtu 10.000,- eur, je to suma, ktorá je reálna. Starosta dal hlasovať o výške finančných prostriedkov z rozpočtu. Počtom 3 poslanci za sumu 10.000,- eur, výška schválená.
	Hlasovanie : /za 4, proti 0, zdržal sa 1(Martinove)/
	b./ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
	Na obecný úrad bola doručená žiadosť Richarda Kompuša o odkúpenie obecného pozemku v rómskej osade, na ktorom už má postavené základy domu a chce stavbu zlegalizovať. Nakoľko je to oblasť záplavová, nie je možné vydať stavebné povolenie zo zákona, stavebná komisia nesúhlasí s odpredajom.
	Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
	V Jasove, 20.11.2017
	Zapísala: Csoltková Zuzana

