Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 18. decembra 2017
Prítomní :
starosta obce :
poslanci OZ :

Ing.Gabriel Nagy
PaedDr.Pavol Martinove, Ing. Jozef Menda,Mgr. Stela Luteránová.
Dezider Bodnár, Ing. Maximilián Červený, Marián Dzurik
Neprítomní poslanci OZ : Štefan Turčik, Bc. Ľuboš Bačo, 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. Prerokovanie Konsolidovanej výročnej správy obce Jasov za rok 2016
6. Správa nezávislého audítora k riadnej a konsolidovanej účtovnej závierke obce Jasov za rok 2016
7. Návrh na IV. Zmenu programového rozpočtu obce Jasov na rok 2017
8. Návrh programového rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020
9. Návrh na poskytnutie nákupnej peňažnej poukážky pre dôchodcov obce Jasov
10. Návrh zmluvy o NFP na projekt -+ Novostavba MŠ v obci Jasov
11. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech VVS a.s. Košice
12. Návrh obce Jasov na finančnú pomoc občanom obce pri zriadení tlakovej kanalizačnej prípojky
13. Prerokovanie zvýšenia členských poplatkov obcí pre Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
14. Prerokovanie žiadosti o prenájom a kúpu obecných nehnuteľností
15. Prerokovanie žiadosti Materskej školy v Jasove o zakúpenie gastro zariadenia pre ŠJ
16. Prerokovanie návrhu na odmenu pre hlavného kontrolóra obce Jasov
17. Prerokovanie odmeny pre členov pracovných komisií pri obecnom zastupiteľstve obce Jasov
18. Rôzne
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, došla poslankyňa Luteránová, prítomných
bolo 6 poslancov, hlasovaním za 6, 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 6, proti 0, zdržal sa 0, návrhová komisia odsúhlasená
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K bodu č.3
a) Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Dezider Bodnár, Ing. Maximilián
Červený. Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0, overovatelia zápisnice odsúhlasení.
b) Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľku z rokovania starosta určil pracovníčku obecného úradu Zuzanu Csoltkovú.
K bodu č.4 – Správa o plnení uznesení OZ z predchádzajúcich zasadnutí
Starosta oboznámil prítomných so správou o plnení uznesení OZ z predchádzajúcich
zasadnutí /príloha č. 1/. Z predchádzajúcich zasadnutí boli obecnému úradu uložené úlohy
uzneseniami č.266/11OZ/2017 a č.267/11OZ/2017, ktoré boli splnené.
Uznesením č. 271/12OZ/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 – Prerokovanie Konsolidovanej výročnej správy obce Jasov za rok 2016
Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom konsolidovanej výročnej správy /príloha č.2/,
ktorej súčasťou je aj záverečný účet, ktorý sa schvaľoval v júni. K tejto konsolidovanej správe
nemal nik z poslancov žiadne pripomienky.
Uznesením č. 272/12OZ/2017 OZ obce Jasov
berie na vedomie
obecným úradom spracovanú a predloženú Konsolidovanú výročnú správu Obce Jasov za rok
2016.
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č. 6 – Správa nezávislého audítora k riadnej a konsolidovanej účtovnej závierke obce
Jasov za rok 2016
Starosta oboznámil prítomných so správou nezávislého audítora k riadnej účtovnej závierke
/príloha č. 3/ a zároveň aj so správou nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
/príloha č.4/.
Uznesením č. 273/12OZ/2017 OZ obce Jasov
berie na vedomie
správy nezávislého audítora k riadnej a konsolidovanej účtovnej závierke obce Jasov za rok
2016.
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.7 – Návrh na IV. Zmenu programového rozpočtu obce Jasov na rok 2017
Obec pripravila IV. zmenu rozpočtu, nakoľko došlo k zmenám rozpočtu v ZŠ. Zároveň boli
naplánované niektoré akcie, kde prostriedky neboli vyčerpané, upravil sa rozpočet, prostriedky
presunuté späť do rezervného fondu. Predseda finančnej komisie, poslanec Ing. Červený,
podrobnejšie oboznámil prítomných s návrhom na zmenu /príloha č.5/. Zároveň hlavný
kontrolór obce predniesol svoje stanovisko /príloha č. 6/, upozornil, že niektoré čísla sa líšia,
nakoľko stanovisko je oproti schválenému rozpočtu pred zmenami a odporúča tento návrh
schváliť.
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Uznesením č. 274/12OZ/2017 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie
odporúčacie stanovisko hlavného kontrolóra obce Jasov k predloženej IV. Zmene
programového rozpočtu obce Jasov na rok 2017
2. schvaľuje
IV. zmenu programového rozpočtu nasledovne:
Rozpočtové opatrenie č. 4/2017:
Príjmová časť rozpočtu:
Bežné príjmy:
Položka
111003
223001
312012
312012

Popis
Rozpočet v €
Výnos dane z príjmov
975 196
Príjmy Základnej školy
8 000
Dotácia pre ZŠ a MŠ norm. a nenor. FP 1 087 900
Dotácia na voľby do VÚC
2 300

Upravované bežné príjmy celkom:

2 073 396

Príjmové finančné operácie:
Položka
Popis
454
453

Zmena v €
+ 3 348
+ 3 398
- 1 241
- 1 077
+ 4 428

Rozpočet v €

Výber z rezervného fondu
Prevod nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR

Upravované príjmové FO celkom:

Rozpočet po zmene v €
978 544
11 398
1 086 659
1 223
2 077 824

Zmena v €

Rozpočet po zmene v €

161 160
62 000

- 67 000
- 39 047

223 160

- 106 047

94 160
22 953
117 113

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
8. Vzdelávanie
8. Vzdelávanie
8. Vzdelávanie
8. Vzdelávanie
8. Vzdelávanie
14. Administratíva

Podprogram
Rozpočet v €
8.1.1. Materská škola mzdy a odvody 96 000
8.2.1. Základná škola mzdy a odvody 891 800
8.2.1. Základná škola tovary a služby 193 000
8.3.1. Základná škola ŠJ
88 940
8.4.1. Základná škola ŠKD
13 850
14.2.4 Voľby do VÚC
2 300

spolu:

Zmena v €
+ 1 500
- 77 400
+ 80 905
- 6 228
+
500
- 1 077

po zmene v €
97 500
814 400
273 905
82 712
14 350
1 223

- 1 800

1 284 090

1 285 890

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 €
5. Bezpečnosť
5.1.2.Rozšírenie kamerového syst.
38 000
- 9 000
6. Odpadové hospodárstvo 6.1.2. Projekt Zberný dvor
19 000
- 2 500
8. Vzdelávanie
8.2.1. ZŠ rekonštrukcia TV
114 000
- 86 047
8. Vzdelávanie
8.3.1. Základná škola ŠJ
0
+ 6 228
12. Bývanie
12.1.5. Program správa bytov
3 500
- 3 500
15. Rozvoj obce
15.3.4. Kúpa pozemku pre zberný dvor 25 000
- 5 000
spolu:

Upravované príjmy celkom:
Upravované výdavky celkom:

199 500

2 296 556
1 485 390

3

- 101 619
- 101 619

- 99 819

2 194 937
1 383 771

po zmene v €
29 000
16 500
27 953
6 228
0
20 000
99 681

Programový rozpočet obce na rok 2017 po 4. zmene - Sumarizácia
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie

2 286 443
22 156
223 160

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

2 220 656
257 500
53 500

- 1 800
- 99 819

2 218 856
157 681
53 500

Celkové príjmy po úprave:
Celkové výdavky po úprave:

2 531 759
2 531 656

- 101 619
- 101 619

2 430 140
2 430 037

Výsledok hospodárenia:

103

+ 4 428
0
- 106 047

2 290 871
22 156
117 113

0

103

Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.8 – Návrh programového rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020
Návrh programového rozpočtu bol zverejnený a doručený poslancom na pripomienkovanie. Na
pracovnej porade obecného zastupiteľstva boli pripomienky prerokované a zapracované do
návrhu rozpočtu /príloha č.7/. K tomuto návrhu programového rozpočtu predniesol svoje
stanovisko hlavný kontrolór obce /príloha č.8/.
Uznesením č. 275/12OZ/2017 OZ obce Jasov
Obecné zastupiteľstvo obce Jasov
1. berie na vedomie
predložený návrh rozpočtu základnej školy na rok 2018 s výhľadom pre roky 2019-2020
2. berie na vedomie
odporúčacie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu
obce na rok 2018 a programového rozpočtu obce na roky 2019-2020 bez zmien a
doplnkov
3. schvaľuje
predložený návrh programového rozpočtu obce Jasov na rok 2018 a programového
rozpočtu na roky 2019-2020 bez zmien a doplnkov
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.9 – Návrh na poskytnutie nákupnej peňažnej poukážky pre dôchodcov obce Jasov
Obec každoročne poskytuje pre dôchodcov od 62. rokov veku peňažnú poukážku. Na pracovnej
porade finančná komisia navrhla zmenu oproti minulým rokom, a to zvýšenie hodnoty z 10,eur na 12,- eur.
Uznesením č. 276/12OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje
poskytnutie sociálnej finančnej pomoci v roku 2017 formou nákupnej poukážky v hodnote 12,eur dôchodcom obce Jasov vo veku od 62 rokov vrátane.
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.10 – Návrh zmluvy o NFP na projekt – Novostavba MŠ v obci Jasov
Obec už viackrát podávala žiadosti o príspevok na rekonštrukciu MŠ na Medzevskej ulici,
ktoré neboli schválené. V roku 2017 bola podaná žiadosť o NFP na Novostavbu materskej
školy v obci na Medzevskej ulici, táto bola schválená vo výške 494.000,- eur.
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Rozprava : Poslanec Martinove schvaľuje výstavbu materskej školy, stará budova už
nevyhovuje, je to jediná možnosť momentálne.
Uznesením č. 277/12OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje
predložený návrh zmluvy o NFP na projekt – Novostavba MŠ v obci Jasov, medzi
poskytovateľom Ministerstvom práve, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvom
vnútra SR a prijímateľom obcou Jasov.
Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 1(Menda)/
K bodu č.11 – Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech VVS a.s., Košice
Obec je akcionárom VVS a.s., Košice, ktorá je vlastníkom a správcom vodovodu,
vybudovaného v rámci stavby Jasov-vodovod /verejné potrubie/. VVS a.s. Košice požiadala
obec o zriadenie vecného bremena, nakoľko toto verejné potrubie prechádza nehnuteľnosťamipozemkami - vo vlastníctve obce. Toto vecné bremeno spočíva v povinnosti obce strpieť
umiestnenie verejných potrubí, užívanie a prevádzkovanie, ako aj vstup na dotknuté
nehnuteľnosti v súvislosti s rekonštrukciou, modernizáciou alebo na účely opráv, údržby
a kontroly potrubí.
Uznesením č. 278/12OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech firmy Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO:36570460 na pozemky,
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce Jasov, ktorými prechádza verejný vodovod vybudovaný
v rámci stavby : „Jasov – vodovod“ Vecné bremeno sa viaže na časti dotknutých nehnuteľností
v rozsahu, ako je zakreslené a špecifikované geometrickým plánom č.84/2016, overeným
Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom pod číslom 253/2016 za odplatu vo
výške 20,- € za všetky dotknuté nehnuteľnosti vedené na LV 867 parcely registra „C“ :
p.č. 1005 o výmere 3 059 m2, druh pozemku zastavané plochy, p.č. 1009/1 o výmere 4 886 m2,
druh pozemku zastavané plochy. Obec Jasov súhlasí s umiestnením Verejných potrubí na
dotknutých nehnuteľnostiach.
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.12 – Návrh obce Jasov na finančnú pomoc občanom obce pri zriadení tlakovej
kanalizačnej prípojky
V obci bola zriadená kanalizácia, v niektorých častiach obce sú žumpy pod úrovňou tejto
kanalizácie a je potrebné tlakové čerpadlo, čo zvyšuje náklady občanov na napojenie sa.
Z tohto dôvodu boli občania obce vyzvaní, aby sa prihlásili na obecnom úrade v prípade, že
k pripojeniu na kanalizáciu sú nútení použiť aj tlakové čerpadlo. Prihlásilo sa 11 domácností,
ktorým by obec mohla prispieť za určitých podmienok výškou 400,- eur.
Uznesením č. 279/12OZ/2017 OZ obce Jasov
1. schvaľuje
jednorázovú finančnú pomoc občanom obce Jasov pri zriadení tlakovej kanalizačnej prípojky
vo výške 400,- eur.
2. poveruje
obecný úrad vyplatiť finančnú pomoc občanom na základe podanej žiadosti ktorej súčasťou
musí byť :
1. - Kópia zmluvy uzatvorená s VVS a.s. Košice o napojení domu na verejnú kanalizáciu
2. - faktúra o zakúpení čerpadla a doklad o jeho úhrade
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3. - potvrdenie stavebnej komisie pri obecnom zastupiteľstve obce Jasov o skutočnom
zrealizovaní prípojky
Hlasovanie : /za 4, proti 0, zdržal sa 2(Menda, Dzurik)/
K bodu č.13 – Prerokovanie zvýšenia členských poplatkov obcí pre Regionálne združenie
miest a obcí Rudohorie.
Obec je súčasťou RZMO Rudohorie, ktoré vyvíja rôzne aktivity v smere projektov v rámci
regiónu. Združené obce platia každoročne členské poplatky vo výške 400,- eur + 0,10
eur/obyvateľ. Na zasadnutí RZMO dňa 7.11.2017 bola táto výška členského príspevku zvýšená
na 600- eur + 0,10 eur/obyvateľ. Tieto prostriedky pomôžu, ale ešte stále nebudú stačiť.
Rozprava : Poslanca Mendu zaujímali konkrétne projekty. Podľa vyjadrenia starostu v roku
2017 sa žiadali prostriedky v rámci RZMO na kompostéry, čo je zatiaľ v schvaľovacom
procese, ďalej spoločný kultúrny projekt Festival Rudohoria a Workshop, cez program
LEADER aj s podporou ministerstva pôdohospodárstva, sú prostriedky, ktoré sa môžu čerpať.
Uznesením č. 280/12OZ/2017 OZ obce Jasov
berie na vedomie
uznesenie RZMO Rudohorie zo dňa 7.11.2017 o zvýšení členského príspevku pre členov
združenia nasledovne : paušálna suma 600,- eur + 0,10 eur na jedného obyvateľa obce.
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.14 – Prerokovanie žiadosti o prenájom a kúpu obecných nehnuteľností
Na obecný úrad bola doručená žiadosť Pavla Petrika o odkúpenie alebo prenájom obecného
pozemku /príloha č.9/, ktorý má v dlhodobom užívaní pridelený na základe rozhodnutia
Okresného úradu Košice-okolie. Na uvedenom pozemku sa nachádza ovocný sad. Obec má
uzatvorenú nájomnú zmluvu s Agromoldom, je potrebné preveriť, či aj ten pozemok sa týka
nájomnej zmluvy. Ak je v nájme, je tam určitá doba na zrušenie.
Rozprava : Poslanec Martinove navrhuje overiť skutočný stav a potom zaujať stanovisko.
Uznesením č. 281/12OZ/2017 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie
žiadosť Pavla Petrika, bytom Jasov, Podzámok č. 129/51 o prenájom alebo predaj pozemku vo
vlastníctve obce – parcela registra „E“ č. 1067/102 o výmere 7031, katastrálne územie Jasov,
vedeného na LV 1569.
2. ukladá
Obecnému úradu v Jasove v spolupráci so stavebnou komisiou pri obecnom zastupiteľstve
zistiť či daný pozemok nie je v súčasnej dobe prenajatý a navrhnúť pre obecné zastupiteľstvo
spôsob naloženia s daným pozemkom na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce
Jasov. Termín : ihneď
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.15 - Prerokovanie žiadosti Materskej školy o zakúpenie gastro zariadenia pre ŠJ
Materská škola v Jasove doručila na obecný úrad žiadosť o prijatie pomocnej sily do kuchyne
a o zakúpenie gastro zariadení pre školskú jedáleň /príloha č.10/.
Rozprava : Poslanec Menda navrhuje stavebnej komisii preveriť stav, s čím stavebná komisia
súhlasí.
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Uznesením č. 282/12OZ/2017 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie
žiadosť materskej školy o zakúpenie gastrozariadenia pre školskú jedáleň pri materskej škole a
vytvorenie pracovného miesta pomocnej kuchárky pre školskú jedáleň.
2 .ukladá
obecnému úradu v Jasove v spolupráci so stavebnou komisiou pri obecnom zastupiteľstve
zistiť stav vybavenia , z analyzovať ho a navrhnúť pre obecné zastupiteľstvo zakúpenie
potrebného gastrozariadenia prípadne vytvorenie pracovného miesta na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva obce Jasov a s finančným vyčíslením a dopadom na rozpočet obce
Jasov v roku 2018. Termín : ihneď
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.16 – Prerokovanie návrhu na odmenu pre hlavného kontrolóra obce Jasov
Na pracovnej porade finančnej komisie a poslancov bola odsúhlasená odmena pre hlavného
kontrolóra vo výške 19 % ročného platu /priemer tajného hlasovania/
Uznesením č. 283/12OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje
odmenu havnému kontrolórovi obce Jasov vo výške 19% zo súčtu všetkých platov
vyplatených mu v roku 2017
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.17 - Prerokovanie odmeny pre členov pracovných komisií pri obecnom zastupiteľstve
obce Jasov
Obecné zastupiteľstvo schválilo zásady odmeňovania pre členov jednotlivých komisií na roky
2014-2018, t.z., že odmeňovanie členov pracovných komisií musí byť v zmysle týchto zásad.
Finančná komisia predniesla dva návrhy, jeden návrh pre členov kultúrnej komisie, odmenu vo
výške 100,- eur a druhý návrh pre členov stavebnej komisie, odmenu vo výške 100,- eur pre
jednotlivých členov, okrem poslanca Baču/ -50%/
Uznesením č. 284/12OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje
v zmysle čl. 2 a čl.4 Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov
zriadených obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie 2014 -2018 na základe návrhu finančnej
komisie, odmenu vo výške 100 %, všetkým členom pracovných komisií zriadených obecným
zastupiteľstvom, za rok 2017 s výnimkou poslanca Luboša Baču, pre ktorého schvaľuje odmenu
vo výške 50%
pre ktorého schvaľuje odmenu vo výške 50% schvaľuje odmenu vo výške 50%.
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.18 – Rôzne
a./návrh plánu kontrolnej činnosti
Hlavný kontrolór obce predložil prítomným návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok roku
2018 /príloha č. 11/.
Uznesením č. 285/12OZ/2017 OZ obce Jasov
schvaľuje
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návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok roku 2018 bez zmien
Hlasovanie : /za 4, proti 0, zdržal sa 1(Martinove)/
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, 18.12.2017
Zapísala: Csoltková Zuzana

Overovatelia zápisnice:
–––––––––––––––––––––––Dezider Bodnár

––––––––––––––––––––
Ing. Maximilián Červený

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