
Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

zo dňa 23.marca 2018

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

Program  : 

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

 overovateľov zápisnice
 zapisovateľa

4. Správa o plnení uznesení OZ z predchádzajúcich zasadnutí
5. Správa hlavného kontrolóra obce Jasov o kontrolnej činnosti za rok 2017
6. Nástup náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva v Jasove
7. Prerokovanie žiadostí spoločenských organizácií o poskytnutie dotácií na rok 2018 z rozpočtu obce 

Jasov
8. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Jasov
9. Prerokovanie poskytnutia príspevku obce Jasov na činnosť Denného stacionára v roku 2018
10. Návrh dodatku č. 9 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu na rok 2018
11. Návrh dodatku č. 8 v Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2009
12. Prerokovanie výšky príspevku obce Jasov na činnosť Centra voľného času na jedného žiaka
13. Prerokovanie žiadosti materskej školy o nákup zariadenia pre školskú jedáleň
14. Návrh na I. Zmenu programového rozpočtu obce Jasov na rok 2018
15. Prerokovanie žiadostí o odpredaj obecného majetku (pozemok)
16. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2018 o organizácii miestneho referenda
18. Prerokovanie podania žiadosti o NFP na výstavbu multifunkčného ihriska
19. Návrh smernice č.1/2018 o službách poskytovaných obcou a úhradách za tieto služby
20. Rôzne
21. Interpelácie
22. Záver 

ROKOVANIE:

K     bodu č.1   – Otvorenie rokovania
Rokovanie OZ otvoril  Ing.  Gabriel  Nagy,  starosta.  Privítal  všetkých prítomných poslancov.
Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomných 5 poslancov OZ.
Po  oboznámení  prítomných  s programom  rokovania,  poslanec  Martinove  navrhol  doplniť
program  o bod  diskusia,  ten  bol  odmietnutý,  nakoľko  je  v programe  bod  interpelácie.
Hlasovaním za 5, proti 0, zdržal sa 0, poslanci s jeho bodmi jednohlasne súhlasili.

1



K bodu č.2   – Voľba návrhovej komisie 
Starosta navrhol do návrhovej komisie poslancov: PaedDr. Pavla Martinove, Ing. Jozefa Mendu
Do mandátovej komisie navrhol poslancov : Ing. Maximilián Červený, Dezider Bodnár, Marián
Dzurik
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0, návrhová a mandátová komisia odsúhlasená

K     bodu č.3 
a) Voľba overovateľov zápisnice
Za  overovateľov  zápisnice  starosta  navrhol  poslancov:  PaedDr.  Pavol  Martinove,  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 –   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.281/12OZ/2017 a č.282/12OZ/2017, ktoré boli splnené. 
 

Uznesením č. 286/03OZ/2018 OZ obce Jasov
volí

1. Mandátovú komisiu v zložení : Ing. Maximilián Červený – predseda, Dezider Bodnár,
Marián Dzurik – členovia

2. Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Jozef Menda, PaedDr.Pavol Martinove

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

Uznesením č. 287/03OZ/2018 OZ obce Jasov
berie na vedomie

správu o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva.

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

K     bodu č.5   – Správa hlavného kontrolóra obce Jasov o     kontrolnej činnosti za rok 2017
Hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Hospodár predložil  správu o kontrolnej  činnosti  za rok
2017 /príloha č.2/ 
                                           

Uznesením č. 288/03OZ/2018 OZ obce Jasov
 berie na vedomie

správu hlavného kontrolóra obce Jasov o kontrolnej činnosti za rok 2017.

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

1. K bodu č. 6 –   Nástup náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva v Jasove
 
Starosta oboznámil prítomných so situáciou. Poslanec Alexander Horváth doručil dňa 5.2.2018
oznámenie  o vzdaní  sa  poslaneckého  mandátu.  Obec  oslovila  náhradníka,  ktorý  získal  vo
voľbách  15.11.2014  najväčší  počet  platných  hlasov.  Na  základe  tejto  skutočnosti  na  post
poslanca OZ bol oslovený Peter Dzurik, bytom Medzevská 504/59, Jasov, ktorý funkciu prijal
a zároveň zložil sľub poslanca /príloha č.4/. Od tohto momentu je poslanec P.Dzurik riadnym
členom  OZ  so  všetkými  právami  a povinnosťami  a môže  hlasovať.  Predseda  mandátovej
komisie poslanec Červený oboznámil prítomných so správou mandátovej komisie /príloha č.3/
Poslanec  Alexander  Horváth bol  zároveň aj  členom komisie  stavebnej,  bytovej  a životného
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prostredia a predsedom komisie na ochranu verejného záujmu. 
Starosta navrhol ako člena komisie  stavebnej,  bytovej  a životného prostredia  nastupujúceho
poslanca Petra Dzurika a za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu poslanca Mariána
Dzurika.

Uznesením č. 289/03OZ/2018 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie

zánik poslaneckého mandátu poslanca Alexandra Horvátha podľa § 25 ods. 2
písm. c) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vzdaním sa mandátu zo dňa 05.02.2018 v obci Jasov
2. konštatuje,

že Peter Dzurik, ktorý ako I. náhradník získal najväčší počet platných hlasov 289, zložil dňa
23.03.2018 zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Jasove a ujal sa

poslaneckej funkcie

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

Uznesením č. 290/03OZ/2018 OZ obce Jasov
1. volí

poslanca  Petra Dzurika za člena do komisie  stavebnej, bytovej, životného prostredia a komisie
na ochranu verejného záujmu

2. volí
za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Mariána Dzurika

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 1(M. Durik)/

Rokovanie pokračuje so šiestimi poslancami.

K bodu č.7 –    Prerokovanie žiadostí  spoločenských organizácií  o     poskytnutie dotácií  na     rok
2018 z     rozpočtu obce Jasov
Na obecný úrad boli doručené žiadosti o dotácie z rozpočtu obce organizácií, ktoré pôsobia na
území obce.

a) TJ Tatran Jasov /príloha č. 5/

TJ Tatran Jasov žiada dotáciu na činnosť na rok 2018 vo výške 7500,- eur. Finančná komisia s
výškou dotácie  súhlasí  s  podmienkou  spolupráce  pri  ochrane  obecného majetku,  konkrétne
futbalového ihriska. Zástupca kultúrnej komisie vyjadril nespokojnosť s ničením majetku obce,
ale zároveň s výškou dotácie súhlasí. Poslanec Menda podotkol, že na pracovnej porade boli s
podmienkou  oboznámení  aj  štatutári  TJ  Tatran  Jasov  a  prejavili  ochotu  a  súhlas.  Hlavný
kontrolór obce navrhol do zmluvy zaradiť aj podmienku správy areálu.

b)       TJ AC Jasov – lukostrelci /príloha č.6/
Ďalšou žiadosťou o dotáciu bola žiadosť TJ AC Jasov, oddiel lukostrelci, ktorí žiadajú dotáciu
vo  výške  5000,-  eur.  Finančná  komisia  súhlasí  s výškou  dotácie.  Poslanec  Martinove  za
športovú komisiu pripomenul, že je to oddiel, ktorý reprezentuje obec nie len na Slovensku, ale
aj v zahraničí na medzinárodných súťažiach a súhlasí s dotáciou. 

c)     ZO - Csemadok  /príloha č.7/
ZO-Csemadok  žiada  dotáciu  na  rok  2018  vo  výške  3000,-  eur.  Finančná  komisia  súhlasí
s výškou  dotácie.  Kultúrna  komisia  taktiež  súhlasí  s výškou  dotácie  a konštatuje,  že  táto
organizácia pracuje veľmi aktívne. 
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Uznesením č. 291/03OZ/2018 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 :

1.  Dotáciu pre TJ TATRAN Jasov – vo výške 7 500,- € 
2. Dotáciu pre TJ AC JASOV-lukostrelecký oddiel – 5 000,- €

  3. Dotáciu pre  organizáciu Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Csemadok –
      Oblastný výbor Košice-okolie, so sídlom Hviezdoslavova 32 v Moldave nad Bodvou , ktorú
      výhradne použije prostredníctvom  základnej organizácie CSEMADOK v Jasove - vo výške
      3 000,- €. Obec Jasov poukáže dotáciu priamo na účet základnej organizácii v Jasove.

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

K bodu č.8 –   Prerokovanie žiadostí o     poskytnutie finančného príspevku z     rozpočtu obce Jasov

a) Senior klub – Romanojílo /príloha č. 8/
Na obecný úrad doručila organizácia Romanojílo žiadosť o príspevok z rozpočtu obce vo výške
1500,- eur na pripravované akcie pre svojich členov. Finančná komisia prejednala túto žiadosť 
a súhlasí s výškou príspevku 1500, eur. Kultúrna komisia konštatuje, že odozva na uskutočnené
akcie bola veľmi dobrá a nemá žiadne námietky proti výške príspevku.

b) Klub dôchodcov /príloha č.9/
Klub dôchodcov v Jasove takisto podal žiadosť o príspevok z rozpočtu obce vo výške 3000,- 
eur. Finančná komisia ako aj kultúrna komisia súhlasí s výškou požadovaného príspevku, 
nakoľko organizácia má aktívnu činnosť.

c) OZ Detská železnica /príloha č.10/
Organizácia OZ Detská železnica Košice každoročne vypravuje v rámci Rušňoparády 
historický vlak na trase Košice – Moldava nad Bodvou – Medzev. Aj 14.apríla tohto roku bude 
prechádzať našou obcou historický vlak do Medzeva a z tohto dôvodu nás OZ Detská železnica
žiada o finančný príspevok. Finančná komisia prerokovala žiadosť a navrhuje podporiť túto 
akciu finančným príspevok ako po minulé roky vo výške 200,- eur. Poslanec Martinove 
podotkol, že tento vlak je plný ľudí, ktorí prichádzajú z Košíc do našej obce. Odtiaľto ide vlak 
do Medzeva, kde za symbolickú cenu si môžu starší zaspomínať na minulé roky. Kultúrna 
komisia súhlasí s výškou tejto dotácie.

d) TJ AC Jasov – JASFIT /príloha č.11/ 
     Členovia športového oddielu Jasfit žiadajú príspevok vo výške 2700,- eur na zakúpenie  
     posilňovacej veže, ktorú môžu využívať 4 naraz. Finančná aj kultúrna komisia s výškou    
     príspevku súhlasila.

e) DHZ Jasov /príloha č.12/
DHZ patrí pod obec zo zákona. Každoročne obec schvaľuje už pri tvorbe rozpočtu určitú 
finančnú čiastku tak, aby mohli zabezpečovať svoju činnosť, pomoc pri požiaroch, povodniach,
poveternostných podmienkach, sú v systéme hasičov, t.z., že sú povinní ísť pomôcť aj 
profesionálnym hasičom v prípade potreby. Podarilo sa v Čechách zabezpečiť hasičské vozidlo 
Tatra, o ktoré sme prejavili záujem. Finančná komisia súhlasila s nákupom hasičského auta za 
sumu 18.000,- eur a 1000,- eur na výdavky spojené s prepisom vozidla. Ostatnú výšku dotácie 
navrhuje dodržať podľa rozpočtu. Poslanec Martinove za kultúrnu komisiu podotkol, že naši 
dobrovoľní hasiči sú veľmi aktívni, spomenul zorganizovanie osláv 130. výročia založenia 
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DHZ v minulom roku, ktoré boli na vysokej úrovni, veliteľstvo DPO chváli našich 
dobrovoľných hasičov, jednoznačne potrebujú vozidlo a súhlasí v výškou dotácie.

Uznesením č. 292/03OZ/2018 OZ obce Jasov
1. schvaľuje

poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 vo výške 1500,- € pre obecné záujmové
združenia občanov, Senior klub  - ROMANOJÍLO na účely uvedené v žiadosti Senior

klubu -ROMANOJÍLO v zmysle schválené štatútu -vo výške 1500,- €
2. schvaľuje

príspevok  z rozpočtu obce na rok 2018 pre Klub dôchodcov v Jasove vo výške 3 000,- €
3. schvaľuje  

príspevok  z rozpočtu obce na rok 2018 na propagáciu a reklamu obce Jasov pre Občianske
združenie Detská železnica Košice na podporu vypravenia mimoriadneho historického

vlaku do obce Jasov vo výške 200,- €
4. schvaľuje

príspevok  z rozpočtu obce na rok 2018 pre športový oddiel JASFIT v Jasove vo výške 
2 500,- € na zakúpenie posilňovacej veže vyrobenej na mieru.

5. schvaľuje
príspevok  z rozpočtu obce na rok 2018 pre Dobrovoľný hasičský zbor v Jasove podľa už

schváleného programového rozpočtu na rok 2018.

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

f) Kúpa hasičského vozidla
DHZ vo svojej  žiadosti  o príspevok na činnosť žiadal  aj  príspevok na kúpu hasičského
vozidla.  OZ sa už minulý rok snažilo pomôcť tým, že obec zakúpi vozidlo s cisternou.
29.1.2018 bol zverejnený zámer českej obce Bohumín odpredať vozidlo Tatra 815, kde
sme  zaslali  ponuku  vo  výške  450000,-  CZK,  ktorá  bola  najvyššia.  Na  základe  tohto
oznámenia  boli  zástupcovia  DHZ  Jasov  osobne  na  obhliadke  tohto  vozidla.  Finančná
komisia aj kultúrna komisia súhlasí s kúpou vozidla.

Uznesením č. 293/03OZ/2018 OZ obce Jasov
1. schvaľuje

zakúpenie Hasičského vozidla TATRA 815 pre DHZ v Jasove od mesta Bohumín v Českej
republike za cenu 450 000,- Českých korún , ktoré obec Jasov ponúkla v rámci verejnej

obchodnej súťaže, ktorú vyhlásilo mesto Bohumín.
2. splnomocňuje

starostu obce Jasov na podpísanie kúpnopredajnej zmluvy a na vybavenie všetkých
potrebných náležitostí pre prihlásenie vozidla v Slovenskej republike do evidencie.

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

K bodu č.9 –   Prerokovanie poskytnutia príspevku obce Jasov na činnosť Denného     stacionára
v     roku 2018 
Od roku 2010 funguje v obci Denný stacionár s kapacitou 30 osôb, ktorý je prevádzkovaný 
neziskovou organizáciou Sedmokráska n.o. a  ktorý bol do roku 2017 dostatočne dotovaný 
štátom. Po zmene zákonov štát obmedzil tok financií. Ak chce obec naďalej prevádzkovať 
tento denný stacionár, je potrebné, aby prispievala na chod stacionára mesačne sumou 1010,-
eur podľa vypracovanej analýzy p. riaditeľa neziskovej organizácie Sedmokráska n.o.
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Finančná komisia na pracovnej porade prerokovala aj tento príspevok na chod stacionára 
a súhlasí s potrebnou výškou 1010,- eur. Kultúrna komisia konštatuje, že tento stacionár je 
maximálne využitý, spĺňa všetky podmienky a súhlasí s mesačným príspevkom.

Uznesením č. 294/03OZ/2018 OZ obce Jasov
schvaľuje

poskytnutie príspevku v roku 2018 pre neziskovú organizáciu SEDMOKRÁSKA  so sídlom
v Petrovanoch, ktorá prevádzkuje Denný stacionár v obci Jasov pre občanov obce Jasov vo

výške 1 010,- € na jeden mesiac.

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

K bodu č.10 -   Návrh dodatku č.9 k     Zmluve o     zriadení Spoločného obecného úradu na rok 2018
Obec Jasov s okolitými obcami uzavrela v roku 2009 Zmluvu o spoločnom obecnom úrade na
zabezpečenie  výkonu  stavebného  úradu,  ochrany  prírody,  ovzdušia,  na  úseku  vôd
a odpadového  hospodárstva.  Každá  obec  prispieva  na  výdavky  na  jeho  prevádzku
a zamestnanca podľa počtu obyvateľov, preto je potrebné prepočítať výšku mzdy zamestnanca.
Finančná komisia súhlasí s návrhom dodatku bez zmien.

Uznesením č. 295/03OZ/2018 OZ obce Jasov
schvaľuje

dodatok č. 9  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 6, proti 0, zdržal sa 0/ 

K bodu č.11 –   Návrh dodatku č.8 k     Všeobecne záväznému nariadeniu č.9/2009 o     určení výšky
dotácie na prevádzku a     mzdy na žiaka a     dieťa materskej školy a     školských zariadení so sídlom
na území obce Jasov
Výška dotácie na prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce sa odvíja od
výšky  podielových  daní.  Z tohto  dôvodu  je  nutné  každoročne  prerokovať  výšku  dotácie.
Finančná aj kultúrna komisia súhlasí s návrhom dodatku.

Uznesením č. 296/03OZ/2018 OZ obce Jasov
sa  uznáša

na  Dodatku č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jasov č. 9/2009 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom

na území obce Jasov podľa predloženého návrhu bez zmien a doplnkov.

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

K bodu č.12 –   Prerokovanie výšky príspevku obce Jasov na činnosť Centra voľného času na
jedného žiaka 
Pre deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci a navštevujú centrá voľného času  v iných mestách, 
poskytuje obec príspevok. V minulých rokoch bola výška príspevku na jedno dieťa na jeden 
mesiac 15,- eur. Finančná komisia aj kultúrna komisia súhlasí s touto výškou aj tento rok.
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Uznesením č. 297/03OZ/2018 OZ obce Jasov
schvaľuje

výšku príspevku na rok 2018 v hodnote 15,- € na jedno dieťa a na jeden mesiac pre centrá
voľného času, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v obci Jasov, s ktorými bude

uzatvorená dohoda a taktiež pre organizácie vykonávajúce záujmovú činnosť na území obce
Jasov.

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

K bodu č.13 –   Prerokovanie žiadosti materskej školy o     nákup zariadenia pre školskú     jedáleň  
Riaditeľka materskej školy v Jasove doručila na obecný úrad žiadosť o zakúpenie zariadenia
pre školskú jedáleň a zabezpečenie pomocnej sily do kuchyne. Stavebná komisia preverila stav
v kuchyni  materskej  školy  a odporúča  nákup  zariadení  podľa  žiadosti.  Čo  sa  týka  počtu
zamestnancov, komisia navrhuje držať sa vyhlášky, podľa ktorej na počet stravníkov do 50 je
potrebný jeden kuchár.

Uznesením č. 298/03OZ/2018 OZ obce Jasov
1. schvaľuje

zakúpenie multifunkčného robota a profesionálnej umývačky riadu pre Školskú jedáleň pri
Materskej škole v Jasove.

2. neschvaľuje
pre Školskú jedáleň pri  Materskej škole v Jasove zamestnanie pomocnej  pracovnej sily.

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

K bodu č.14 –   Návrh na I. Zmenu programového rozpočtu obce Jasov na rok 2018  
Predseda  finančnej  komisie  oboznámil  prítomných  s návrhom zmeny  rozpočtu  k 23.3.2018
/príloha č.14/ K tomuto návrhu predniesol svoje stanovisko aj hlavný kontrolór obce /príloha
č.15/, ktorý odporúča úpravu rozpočtu schváliť a zároveň odporúča prijať aj uznesenie o účele
použitia rezervného fondu. 

Uznesením č. 299/03OZ/2018 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie

odporúčacie stanovisko hlavného kontrolóra obce Jasov k predloženej I. zmene programového
rozpočtu obce Jasov na rok 2018

2. schvaľuje
I. zmenu programového rozpočtu nasledovne:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018:

Príjmová časť rozpočtu:
      Bežné príjmy: 

Položka        Popis                                                      Rozpočet v €    Zmena v €     Rozpočet po zmene v €
111003    Výnos  dane z príjmov                                        980 000          +   2 488                        982 488
223001    Príjem za úhradu pokuty                                                0          +      300                               300 
292006    Príjem z poistného plnenia (havária KC)                                   +   7 992                            7 992
312001    Dotácia na nákup zariadenia kom. Centra                                  + 33 000                          33 000

      Upravované bežné  príjmy  celkom:                                980 000           + 43 780                     1 023 780
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Príjmové finančné operácie: 
Položka        Popis                                                     Rozpočet v €    Zmena v €     Rozpočet po zmene v €

454           Výber z rezervného fondu                                        66 800          +  40 414             107 214

Upravované príjmové FO  celkom:                                       66 800           + 40 414             107 214

 navýšením kapitálových výdavkov je potrebné previesť finančné prostriedky z rezervného
fondu obce vo výške upraveného kapitálového rozpočtu

Bežné výdavky: 
Rozpočtové opatrenie v súlade s ods. 2 písmenom b) § 14  zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových    pravidlách -
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov: 

      Program                                 Podprogram                                           Rozpočet v €     Zmena v €              po zmene  v  € 
       5.  Bezpečnosť           5.3.11  Všeobecné služby                                         500                   +    1 000                       1 500 

8.  Vzdelávanie              8.1.2.  ŠJ MŠ tovary a služby                           2 500               -         814                           1 686 
8.  Vzdelávanie              8.1.1.  MŠ DDP                                              0                        +      1 500                           1 500
8.  Vzdelávanie              8.3.1.  Základná škola ŠJ                                92 520                  +     1 300                      93 820
9.  Šport                     9.3.5  Fitnes klub – náradie                                     0                       +    2 500                       2 500 
10. Kultúra                10.3.1  MKS doplnkové dôchodkové spor.           0                       +        300                          300  
13. Sociálne služby    13.1.2  Príspevok na spolufin. Seniorov            3 700                   +    9 140                       12 840
13. Sociálne služby    13.2.4  Vianočné poukážky                               3 000                   +       300                         3 300
13. Sociálne služby    13.5.1  TSP tovary a služby                               5 500                   +       250                        5 750
14. Administratíva     14.1.26 Vratky  dotácie KC rok 2017                     0                     +    1 004                        1 004
14. Administratíva     14.1.27 Pokuty                                                      0                     +        300                          300
14. Administratíva     14.1.10 Údržba budov a zariadení                     4 000                     +  30 000                    34 000
14. Administratíva     14.136 Dochádzkový systém                                0                        +    3 000                       3 000 
15. Rozvoj obce             15.1.8  Zariadenie kom. centra                     27 000                   -     9 000                      18 000
              
s p o l u :                                                                                           138 720                     + 40 780                  179 500 
    

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  € 
4.  Služby občanom       4.4.3 Cintorín – kolumbárium                        0            +    5 000                             5 000
5.  Bezpečnosť               5.3.12.Nákup hasičského vozidla      .            0            +  18 000                           18 000
8. Vzdelávanie                    8.1.2. ŠJ MŠ stroje                                    0           +    2 614                             2 614 
8. Vzdelávanie                    8.3.1. Základná škola PD                          0           +    3 000                             3 000                 
8 . Vzdelávanie                   8.3.1. Základná škola ŠJ umývačka riadu  0          +    1 800                             1 800

        14. Administratíva             14.3.2. Miestny rozhlas rekonštrukcia       5 000    +    1 000                             6 000
       15. Rozvoj obce                 15.1.8. Zariadenie KC                                 8 000   +   12 000                            20 000
                                                         

s p o l u :                                                                                              13 000        + 43 414                        56 414

      Upravované príjmy celkom:                             1 046 800        +   84 194         1 130 994           
Upravované výdavky celkom:                             151 720        +   84 194            235 914

3. schvaľuje
  použitie prostriedkov rezervného fondu podľa predloženého návrhu I. Zmeny programového

rozpočtu obce Jasov na rok 2018 vo výške 40414,- eur na kapitálové výdavky.

Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/ 
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K bodu č.15 -   Prerokovanie žiadostí o     odpredaj obecného majetku

a) Žiadosť o     odkúpenie pozemku /príloha č.16/
Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Juhára z Poproča o odkúpenie pozemkov vo 
vlastníctve obce. OZ aj stavebná komisia uskutočnila viacero stretnutí s p. Juhárom ohľadom 
týchto pozemkov, ale OZ nechce tieto pozemky predať, len prenajať, s čím p. Juhár nesúhlasí.

Uznesením č. 300/03OZ/2018 OZ obce Jasov
 neschvaľuje

odpredaj  pozemkov vo vlastníctve obce Jasov pre pána Jaroslava Juhára, bytom Poproč.

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

b) Žiadosť o     odpredaj pozemku /príloha č.17/

Dzurik  Marián,  bytom  Pod  tehelňou  3,  Jasov  doručil  na  obecný  úrad  žiadosť  o odpredaj
pozemku, ktorý susedí s pozemkov v jeho vlastníctve a ktorý by chcel využívať ako záhradu.
Podľa vyjadrenia stavebnej komisie ide o pozemok, ktorý sa nachádza v lokalite,  kde môže
dôjsť  k nehodám  a zároveň  k poškodeniu  majetku.  Z tohto  dôvodu  neodporúča  odpredaj
pozemku. 

Uznesením č. 301/03OZ/2018 OZ obce Jasov
 neschvaľuje

žiadosť Mariána Dzurika, bytom Pod tehelňou 3, Jasov ohľadom odkúpenia časti pozemku
p.č.1007/1 vo vlastníctve obce Jasov.

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 1(Dzurik M.)/

c) Žiadosť o     odkúpenie pozemku /príloha č.18/

Ďalšia  žiadosť  od  odkúpenie  obecného  pozemku  došla  na  obecný  úrad  od  Štefánie
Orechovskej. Táto žiadosť je ale veľmi stručná, neobsahuje náležitosti  a informácie,  o ktorý
pozemok  konkrétne  ide.  Stavebná  komisia  bola  poverená  preveriť,  o ktorý  pozemok  ide
a doplniť žiadosť.

Uznesením č. 301/03OZ/2018 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie

žiadosť Štefánie Orechovskej, bytom Jaskynná 529/20 ohľadom odkúpenia časti pozemku
p.č.723/25 a 701/4 vo vlastníctve obce Jasov.

2. ukadá
stavebnej komisii pri obecnom zastupiteľstve o preverenie danej žiadosti, zistenie skutočného

stavu priamo na mieste a  podať návrh na riešenie tejto žiadosti pre obecné zastupiteľstvo,
poprípade obecnému úradu. Termín 30.04.2018

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

K bodu č.16 –   Prerokovanie žiadosti o     poskytnutie jednorazovej dávky v     hmotnej núdzi
Na  obecný  úrad  bola  doručená  žiadosť  Martina  Horvátha  o jednorazový  príspevok  pri
prepustení z výkonu trestu /príloha č.19/. Po doplnení žiadosti žiadateľ spĺňa podmienky VZN
na  jednorazový  príspevok  v  maximálnej  výške  34,-  eur.  Finančná  komisia  súhlasila
s poskytnutím príspevku v max. výške. 
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Uznesením č. 303/03OZ/2018 OZ obce Jasov
 schvaľuje

poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi pre Martina Horvátha, narodeného 1994,
bytom v Medzevská 530/15, zmysle § 4 ods.1 písm. e)  VZN č. 2/2011 o poskytovaní sociálnej
pomoci, návratnej finančnej pomoci občanom v  hmotnej núdzi a jednorázové dávky hmotnej

núdzi, vo výške  34 €, ktorý sa vrátil z výkonu trestu odňatia slobody, na vybavenie potrebných
osobných dokladov a zaevidovanie sa na ÚPSVaR.

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

K     bodu č.17 –   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o     organizácii miestneho     referenda
Okresná prokuratúra Košice – okolie vykonávala kontroly na obciach,  či  majú obce prijaté
VZN  o organizovaní  miestneho  referenda.  Z tohto  dôvodu  je  potrebné  schváliť  VZN  pre
prípad, že by sa konalo miestne referendum. Podľa vyjadrenia hlavného kontrolóra, v prípade,
že VZN nie je schválené, postupuje sa podľa zákona. Finančná komisia súhlasí s návrhom VZN
a kultúrna komisia takisto nemá námietky.

Uznesením č. 304/03OZ/2018 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie

upozornenie prokurátora na porušenie §11 ods.9  zákona č.369/1990 Zb. O Obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.

2.  uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení v Obce  Jasov č. 1/2018 o Organizácii miestneho referenda

podľa predloženého návrhu bez zmien a doplnkov.

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

K   bodu č.18 –   Prerokovanie podania žiadosti o     NFP na výstavbu multifunkčného     ihriska

Úrad  vlády  vyhlásil  výzvu  na  predkladanie  žiadostí  o dotáciu  na  výstavbu  multifunkčných
ihrísk. Ešte v roku 2010 sme podávali žiadosť o NFP na výstavbu ihriska pri Základnej škole,
ale dotácie boli pozastavené. Starosta podal žiadosť na maximálnu výšku dotácie 40000,- eur,
kde podmienkou je protikorupčné školenie štatutára. 

Uznesením č. 305/03OZ/2018 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie

informáciu starostu obce o Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2018

2. schvaľuje
podanie žiadosti  na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe

Podpora rozvoja športu na rok 2018 na výstavbu multifunkčného ihriska pri ZŠ v Jasove.

Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/ 
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K   bodu č.19 -    Návrh smernice č.1/2018 o     službách poskytovaných obcou a     úhradách za     tieto
služby
Návrh  smernice  č.1/2018  bol  prerokovaný  na  pracovných  poradách.  Predseda  finančnej
komisie oboznámil prítomných s návrhom tejto smernice.
Rozprava  :  Poslanec  Dzurik  navrhol  doplniť  článok 4 smernice  o svadby a oslavy.  Hlavný
kontrolór podotkol, že priestory kultúrneho domu sú k dispozícii pre organizovanie kultúrnych
akcií obce! Ďalej navrhuje slovo poplatky nahradiť slovom úhrady.

Uznesením č. 306/03OZ/2018 OZ obce Jasov
schvaľuje

smernicu č. 1/2018 o službách poskytovaných obcou a úhradách za tieto služby, o úhradách za
krátkodobý prenájom priestorov a zariadení v Kultúrnom dome v Jasove a krátkodobý

prenájom ostatných hnuteľných vecí vo vlastníctve obce Jasov podľa predloženého návrhu bez
zmien a doplnkov.

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 1(Dzurik M.)/ 

K     bodu č.20   – Rôzne 

a) Informácia 
Asi pred dvoma rokmi sme schvaľovali a podpisovali zmluvu s Úradom vlády SR pre rómske
komunity, kde sme sa zaviazali, že v obci bude fungovať komunitné centrum, terénna sociálna
práca a že sa zapojíme aj do národného projektu vysporiadania pozemkov v marginalizovaných
komunitách.  Jedná sa o pozemky,  ktoré sú pod obydliami  v rómskych osadách. Na základe
výzvy  Úradu  vlády  sme  podali  žiadosť  o zapojenie  sa  do  národného  projektu  Podpora
vysporiadania pozemkov v marginalizovaných komunitách.

Uznesením č. 307/03OZ/2018 OZ obce Jasov
berie na vedomie

informáciu starostu obce o podaní žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora
vysporiadania pozemkov v marginalizovaných komunitách

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

b) Erb obce /príloha č.20/
Vydavateľstvo Aitec s.r.o. Bratislava podalo na obec žiadosť o súhlas na použitie erbu obce
Jasov v pracovnej učebnici vlastivedy pre štvrtákov, ktorá bude použitá na vzdelávacie účely.

Uznesením č. 308/03OZ/2018 OZ obce Jasov
súhlasí

s použitím erbu obce Jasov v pracovnej učebnici Vlastiveda pre štvrtákov a v podpornom
MMD Vlastiveda pre štvrtákov, ktorú spracováva  Vydavateľstvo AITEC, s.r.o. Bratislava.

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

c) Oznámenie o     zrušení členstva v     komisii pri OZ /príloha č.21/
P.Perlik Tibor oznámil na obecnom úrade vzdanie sa funkcie člena Komisie stavebnej, bytovej 
a životného prostredia pri OZ obce Jasov.
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Uznesením č. 309/03OZ/2018 OZ obce Jasov
berie na vedomie

oznámenie Tibora Perlika, bytom v Jasove o vzdaní sa funkcie člena komisie   stavebnej,
bytovej, životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve obce Jasov.

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

d) žiadosť o prenájom priestorov kultúrneho domu /príloha č.22/

Dzurik Oto, bytom Pri Bodve 615, Jasov podal na obecný úrad žiadosť o prenájom priestorov
kultúrneho domu na oslavu svojich narodením a krstu dcéry. Podľa vyjadrenia poslancov bola
schválená smernica č.1/2018, podľa ktorej nie je možné prenajať priestory kultúrneho domu na
súkromné účely.

Uznesením č. 310/03OZ/2018 OZ obce Jasov
neschvaľuje

žiadosť p. Ota Dzurika, bytom Pri Bodve 615, Jasov o prenajatie priestorov kultúrneho domu
na oslavu narodenín v súlade s platnou Smernicou č.1/2018 o službách poskytovaných obcou

a úhradách za tieto služby.

Hlasovanie : /za 4, proti 0, zdržal sa 2(Dzurik M., Dzurik P.)/ 

K     bodu č.21   – Interpelácie
Ako prvý sa o slovo prihlásil  poslanec  Martinove.  Zaujímalo  ho,  či  sa  budú strihať  v obci
stromy, nakoľko lipy na Kostolnej ulici dosť obmedzujú bezpečnosť pri východe áut z ulice.
Podľa vyjadrenia starostu sa lipy strihajú väčšinou každé tri roky, takže orežú sa len tie, ktoré
obmedzujú bezpečnosť. Poslanca Martinove takisto zaujímalo,  či sa nebudú maľovať mosty
v obci a opravovať cesty. Podľa vyjadrenia stavebnej komisie úprava ciest je v riešení, začne sa
na jar postupne.
Poslanec  Červený podotkol,  že  smetné  koše,  ktoré  sú  pripevnené   na  stĺpoch,  je  potrebné
opraviť, sú deravé. Takisto pri materskej škole, k tržnici je potrebné dať kontajner, je tam veľa
odpadu. Poslanec Menda naviazal na koše, ak už sú, tak ich treba aj pravidelne vyprázdňovať.
Pripomína výkopy na cestách, nič sa s tým nerobí, je potrebné osloviť stavebný úrad, aby konal
a vyzval  subjekt,  ktorý za tým stojí.  Ďalej  ho zaujímal  plot na cintoríne,  dokedy bude ešte
v takom stave? Už pred dvoma rokmi mala byť hotová kovaná časť, pomaly sa rozpadne aj
betón. Podľa vyjadrenia starostu mali osadiť plot už v novembri, posúri ich. Po rekonštrukcii
mosta  smerom k jaskyni  tam zostal  odpad,  treba  ho  odpratať,  začína  sezóna,  budú  chodiť
návštevníci.
Poslanec Dzurik Marian pripomenul, že už ôsmy rok sa hľadajú peniaze na asfaltovanie ciest
v osade. Podľa vyjadrenia starostu cez Úrad vlády SR majú byť vyhlásené výzvy, odkiaľ by
sme mohli čerpať financie.
Poslanec Bodnár podotkol, že pri vstupe do autokempingu je nebezpečne naklonená lipa, môže
dôjsť k poškodeniu majetku aj ohrozeniu života pri búrkach, je treba s ňou niečo robiť. Starosta
sa  vyjadril,  že  na  budúci  týždeň  máme  k dispozícii  plošinu,  pošle  ich  aj  tam.  Strecha
zdravotného strediska je poškodená strecha, je tam diera, rozhodol sa, že ju opravia, nahradia
plechom na budúci týždeň.
Poslanec Marian Dzurik pripomenul, že pri bývalej budove materskej školy tečie voda. Podľa
vyjadrenia starostu tam už boli pracovníci Vodární, zablendovali to, čo potvrdil aj poslanec
Martinove.
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K     bodu č.22 -   Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť  na
zasadnutí OZ  a rokovanie ukončil.

V Jasove, 23.3.2018

Zapísala: Csoltková Zuzana                                                          

Overovatelia zápisnice: 

         –––––––––––––––––––––––-                                           ––––––––––––––––––––
          PaedDr. Martinove Pavol                                                     Marian Dzurik

                                                                                                

                                                                                                      ------------------------------------
                                                                                                             Ing. Gabriel Nagy
                                                                                                                       Starosta
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	Starosta navrhol ako člena komisie stavebnej, bytovej a životného prostredia nastupujúceho poslanca Petra Dzurika a za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu poslanca Mariána Dzurika.
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 1(M. Durik)/
	Rokovanie pokračuje so šiestimi poslancami.
	K bodu č.7 – Prerokovanie žiadostí spoločenských organizácií o poskytnutie dotácií na rok 2018 z rozpočtu obce Jasov
	Na obecný úrad boli doručené žiadosti o dotácie z rozpočtu obce organizácií, ktoré pôsobia na území obce.
	a) TJ Tatran Jasov /príloha č. 5/
	TJ Tatran Jasov žiada dotáciu na činnosť na rok 2018 vo výške 7500,- eur. Finančná komisia s výškou dotácie súhlasí s podmienkou spolupráce pri ochrane obecného majetku, konkrétne futbalového ihriska. Zástupca kultúrnej komisie vyjadril nespokojnosť s ničením majetku obce, ale zároveň s výškou dotácie súhlasí. Poslanec Menda podotkol, že na pracovnej porade boli s podmienkou oboznámení aj štatutári TJ Tatran Jasov a prejavili ochotu a súhlas. Hlavný kontrolór obce navrhol do zmluvy zaradiť aj podmienku správy areálu.
	b) TJ AC Jasov – lukostrelci /príloha č.6/
	Ďalšou žiadosťou o dotáciu bola žiadosť TJ AC Jasov, oddiel lukostrelci, ktorí žiadajú dotáciu vo výške 5000,- eur. Finančná komisia súhlasí s výškou dotácie. Poslanec Martinove za športovú komisiu pripomenul, že je to oddiel, ktorý reprezentuje obec nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí na medzinárodných súťažiach a súhlasí s dotáciou.
	c) ZO - Csemadok /príloha č.7/
	ZO-Csemadok žiada dotáciu na rok 2018 vo výške 3000,- eur. Finančná komisia súhlasí s výškou dotácie. Kultúrna komisia taktiež súhlasí s výškou dotácie a konštatuje, že táto organizácia pracuje veľmi aktívne.
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.8 – Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Jasov
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.9 – Prerokovanie poskytnutia príspevku obce Jasov na činnosť Denného stacionára v roku 2018
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.10 - Návrh dodatku č.9 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu na rok 2018
	Obec Jasov s okolitými obcami uzavrela v roku 2009 Zmluvu o spoločnom obecnom úrade na zabezpečenie výkonu stavebného úradu, ochrany prírody, ovzdušia, na úseku vôd a odpadového hospodárstva. Každá obec prispieva na výdavky na jeho prevádzku a zamestnanca podľa počtu obyvateľov, preto je potrebné prepočítať výšku mzdy zamestnanca. Finančná komisia súhlasí s návrhom dodatku bez zmien.
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.11 – Návrh dodatku č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.9/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jasov
	Výška dotácie na prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce sa odvíja od výšky podielových daní. Z tohto dôvodu je nutné každoročne prerokovať výšku dotácie. Finančná aj kultúrna komisia súhlasí s návrhom dodatku.
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.12 – Prerokovanie výšky príspevku obce Jasov na činnosť Centra voľného času na jedného žiaka
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.13 – Prerokovanie žiadosti materskej školy o nákup zariadenia pre školskú jedáleň
	Riaditeľka materskej školy v Jasove doručila na obecný úrad žiadosť o zakúpenie zariadenia pre školskú jedáleň a zabezpečenie pomocnej sily do kuchyne. Stavebná komisia preverila stav v kuchyni materskej školy a odporúča nákup zariadení podľa žiadosti. Čo sa týka počtu zamestnancov, komisia navrhuje držať sa vyhlášky, podľa ktorej na počet stravníkov do 50 je potrebný jeden kuchár.
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.14 – Návrh na I. Zmenu programového rozpočtu obce Jasov na rok 2018
	Predseda finančnej komisie oboznámil prítomných s návrhom zmeny rozpočtu k 23.3.2018 /príloha č.14/ K tomuto návrhu predniesol svoje stanovisko aj hlavný kontrolór obce /príloha č.15/, ktorý odporúča úpravu rozpočtu schváliť a zároveň odporúča prijať aj uznesenie o účele použitia rezervného fondu.
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.15 - Prerokovanie žiadostí o odpredaj obecného majetku
	a) Žiadosť o odkúpenie pozemku /príloha č.16/
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	b) Žiadosť o odpredaj pozemku /príloha č.17/
	Dzurik Marián, bytom Pod tehelňou 3, Jasov doručil na obecný úrad žiadosť o odpredaj pozemku, ktorý susedí s pozemkov v jeho vlastníctve a ktorý by chcel využívať ako záhradu. Podľa vyjadrenia stavebnej komisie ide o pozemok, ktorý sa nachádza v lokalite, kde môže dôjsť k nehodám a zároveň k poškodeniu majetku. Z tohto dôvodu neodporúča odpredaj pozemku.
	Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 1(Dzurik M.)/
	c) Žiadosť o odkúpenie pozemku /príloha č.18/
	Ďalšia žiadosť od odkúpenie obecného pozemku došla na obecný úrad od Štefánie Orechovskej. Táto žiadosť je ale veľmi stručná, neobsahuje náležitosti a informácie, o ktorý pozemok konkrétne ide. Stavebná komisia bola poverená preveriť, o ktorý pozemok ide a doplniť žiadosť.
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.16 – Prerokovanie žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
	Na obecný úrad bola doručená žiadosť Martina Horvátha o jednorazový príspevok pri prepustení z výkonu trestu /príloha č.19/. Po doplnení žiadosti žiadateľ spĺňa podmienky VZN na jednorazový príspevok v maximálnej výške 34,- eur. Finančná komisia súhlasila s poskytnutím príspevku v max. výške.
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.17 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda
	Okresná prokuratúra Košice – okolie vykonávala kontroly na obciach, či majú obce prijaté VZN o organizovaní miestneho referenda. Z tohto dôvodu je potrebné schváliť VZN pre prípad, že by sa konalo miestne referendum. Podľa vyjadrenia hlavného kontrolóra, v prípade, že VZN nie je schválené, postupuje sa podľa zákona. Finančná komisia súhlasí s návrhom VZN a kultúrna komisia takisto nemá námietky.
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.18 – Prerokovanie podania žiadosti o NFP na výstavbu multifunkčného ihriska
	Úrad vlády vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na výstavbu multifunkčných ihrísk. Ešte v roku 2010 sme podávali žiadosť o NFP na výstavbu ihriska pri Základnej škole, ale dotácie boli pozastavené. Starosta podal žiadosť na maximálnu výšku dotácie 40000,- eur, kde podmienkou je protikorupčné školenie štatutára.
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	K bodu č.19 - Návrh smernice č.1/2018 o službách poskytovaných obcou a úhradách za tieto služby
	Návrh smernice č.1/2018 bol prerokovaný na pracovných poradách. Predseda finančnej komisie oboznámil prítomných s návrhom tejto smernice.
	Rozprava : Poslanec Dzurik navrhol doplniť článok 4 smernice o svadby a oslavy. Hlavný kontrolór podotkol, že priestory kultúrneho domu sú k dispozícii pre organizovanie kultúrnych akcií obce! Ďalej navrhuje slovo poplatky nahradiť slovom úhrady.
	Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 1(Dzurik M.)/
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	b) Erb obce /príloha č.20/
	Vydavateľstvo Aitec s.r.o. Bratislava podalo na obec žiadosť o súhlas na použitie erbu obce Jasov v pracovnej učebnici vlastivedy pre štvrtákov, ktorá bude použitá na vzdelávacie účely.
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
	d) žiadosť o prenájom priestorov kultúrneho domu /príloha č.22/
	Dzurik Oto, bytom Pri Bodve 615, Jasov podal na obecný úrad žiadosť o prenájom priestorov kultúrneho domu na oslavu svojich narodením a krstu dcéry. Podľa vyjadrenia poslancov bola schválená smernica č.1/2018, podľa ktorej nie je možné prenajať priestory kultúrneho domu na súkromné účely.
	Hlasovanie : /za 4, proti 0, zdržal sa 2(Dzurik M., Dzurik P.)/
	V Jasove, 23.3.2018
	Zapísala: Csoltková Zuzana

