
Zápisnica
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

zo dňa 25.júna 2018

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

Program  : 

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

 overovateľov zápisnice
 zapisovateľa

4. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Jasov za rok 2017
5. Žiadosť občana obce Jasov o úpravu infraštruktúry obce na ulici Jaskynná
6. Žiadosť o odpredaj majetku obce
7. Prenájom majetku obce Jasov – futbalový areál
8. Komunitný plán obce Jasov – informácie a predloženie strategickej časti KP
9. Rôzne
10. Interpelácie
11. 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,  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

K     bodu č.3 
a) Voľba overovateľov zápisnice
Za  overovateľov  zápisnice  starosta  navrhol  poslancov:  Peter  Dzurik,  Štefan  Turčik.
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.
Došiel poslanec Dzurik Marián a zároveň aj Bodnár Dezider, počet prítomných poslancov 7.

K bodu č.4 –   Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Jasov za rok 2017
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Starosta oboznámil prítomných s návrhom záverečného účtu obce Jasov za rok 2017 /príloha č. 
1/. Podľa vyjadrenia poslanca Mendu, záverečný účet poukazuje na naše efektívne 
hospodárenie, máme čo odviezť do rezervného fondu. Rezervy máme v našich pohľadávkach, 
ako sú nájomné byty 20b.j., Zenit. Pohľadávky voči OSBD – sú na súde, oproti minulým 
rokom je to plus. Ostatné položky a otázky boli zodpovedané na porade. K tomuto 
záverečnému účtu predniesol svoje podrobné stanovisko aj hlavný kontrolór obce /príloha č.2/. 

Uznesením č. 322/06OZ/2018 OZ obce Jasov
1.berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra obce Jasov k predloženému návrhu Záverečného účtu obce
Jasov za rok 2017 s prílohami.

2. schvaľuje
Predložený návrh Záverečného účtu obce Jasov za rok 2017 a celoročné hospodárenie obce

Jasov za rok 2017 bez výhrad
3. schvaľuje

Prevod zostatku peňažných prostriedkov z finančných operácií obce Jasov za rok 2017 vo
výške 63703,20 eur na účet rezervného fondu obce a prebytok hospodárenia obce za rok 2017

vo výške 113955,12 eur na účet rezervného fondu obce.
4. schvaľuje

Hospodársky výsledok obce Jasov za rok 2017 z podnikateľskej činnosti po zdanení – zisk vo
výške 32,45 eur a jeho prevod na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých

rokov

Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/ 

K     bodu č.5   – Žiadosť občana obce Jasov o     úpravu infraštruktúry obce na ulici Jaskynná
Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Tibora Perlika, bytom na Jaskynnej ulici o obnovenie
odvodňovacieho  kanála  /príloha  č.3/.  ,  ktorý  bol  postavený  v 90.tych  rokoch  ako  súčasť
miestnej komunikácie. Tento problém bol prejednaný na pracovnej porade, stavebná komisia
dostala za úlohu zistiť stav a predložiť návrh riešenia. Poslanec Martinove podotkol, že tento
rigol nebol zanesený činnosťou obce, čo je mimoriadne dôležitý údaj. Stavebná komisia berie
na vedomie pridelenú úlohu. 
                                           

Uznesením č. 323/06OZ/2018 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie

žiadosť Tibora Perlika, bytom Jaskynná 597/1, o obnovu odvodňovacieho kanála na ulici
Jaskynná, ktorá bola vybudovaná ako súčasť miestnej komunikácie a slúžila na odvod

dažďovej vody z komunikácie a ulice
2. ukladá

obecnému úradu v spolupráci so stavebnou komisiou preveriť daný stav miestnym
zisťovaním a navrhnúť riešenie pre obecné zastupiteľstvo. Termín : 31.8.2018

Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/

K bodu č. 6 –   Žiadosť o     odpredaj majetku obce
a/ Na obecný úrad bola doručená opätovná žiadosť p. Ľudovíta Nagya o odpredaj pozemku, 
ktorý je v správe MŠ: Už viackrát obecné zastupiteľstvo odpredaj tohto pozemku neschválilo, 
nakoľko tento pozemok bol využívaný na pestovanie zeleniny. Pozemok je súčasťou materskej 
školy, ktorá má dosť obmedzené priestory na prechádzkovú činnosť, ak OZ súhlasí, je možné 
tam postaviť detské ihrisko a pod.
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Poslanec Martinove za kultúrnu a školskú komisiu navrhuje upraviť pozemok a rozšíriť detské 
ihrisko, nepredávať pozemok.
Poslanec Bodnár za stavebnú komisiu neodporúča predávať pozemok, oficiálne by sa mal p. 
Menda zrieknuť prenájmu.

Uznesením č. 324/06OZ/2018 OZ obce Jasov
1. neschvaľuje

na základe opätovnej žiadosti Ing. Ľudovíta Nagya, bytom Slovenskej jednoty 36, 040 01
Košice, odpredaj obecného pozemku parc. č.809 k.ú. Jasov, vedeného na LV 867 v majetku

obce Jasov.
2. ukladá

obecnému úradu osloviť doterajšieho užívateľa pozemku, pána Ernesta Mendu, bytom
Mlynská 52/4, 044 23 Jasov, čo do budúcna ešte bude daný pozemok užívať. V prípade, že
ho p. Menda nebude užívať, tak sa pozemok využije pre Materskú školu. Termín:31.7.2018

Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0

b/ Na predchádzajúcom zasadnutí OZ prejednávalo a schválilo osobitným zreteľom žiadosť p.
Horváthovej o odpredaj pozemku, nakoľko sú tieto pozemky v rómskej osade, zaburinené a pre
obec bez využitia.

Uznesením č. 325/06OZ/2018 OZ obce Jasov
1. schvaľuje

podľa §9a ods. 8 písm.  prevod  majetku obce -pozemky obce Jasov :
pozemkov parc. č. 79/1 o výmere 205 m2  register C k.ú. Jasov vedeného na LV 1193,  parcely
registra E  číslo 3033/51 o výmere 39 m2  k.ú. Jasov vedeného na LV č. 1193 a číslo 2996/1 o

výmere 166 m2 k.ú. Jasov vedené na LV č. 2022  vo vlastníctve obce Jasov v podiele 1/1za
účelom využitia ako  záhrada. Sú to pozemky  v rómskej osade blízko rieky Bodva, zaburinené,
pre obec bez hospodárskeho využitia, ale pre Alexandru Horváthovú a jej rodinu, ktorá býva v

tejto lokalite je vhodné na využitie ako záhrada. Aj doteraz sa o kosenie pozemkov starala
rodina Horvátová. Osobitný zreteľ obec Jasov schválila uznesením číslo  315/05OZ/2018 zo

dňa 28.05.2018 3/5 väčšinou hlasov.
2.  schvaľuje

cenu za prevádzané pozemky vo výške  2,70 € za 1m2 .

Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0

K bodu č.7 –   Prenájom majetku obce Jasov – futbalový areál
Obecné zastupiteľstvo  prejednalo  na  predchádzajúcom zasadnutí  žiadosť  p.Hanigovského o
prenájom  futbalového  areálu.  Uznesením  č.319/05Oz/2018  zo  dňa  28.5.2018  navrhlo,  aby
spoločnosť Ready Reality s.r.o., zastúpená p. Hanigovským vypracovala kompletný project, v
ktorom popíše activity podľa žiadosti. Na obecný úrad bol doručený  podrobný plán /príloha
č.5/, ktorý bol prejednaný na pracovnej porade finančnej komisie. V zmysle zákona o majetku
obce  je  potrebné  vypísať  verejnú  obchodnú  súťaz  s  podmienkami  pre  možnosť  podávať
projekty  na  prenájom  celého  areálu,  po  určenom  termíne  sa  vyhodnotia  došlé  projekty  a
pristúpi  sa  k  podpisu  zmluvy  a  prenájmu  celého  areálu.  Podmienky  do  verejnej  súťaže  je
potrebné vypracovať čo najskôr, termín navrhnutý do 5.7.2018.
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Uznesením č. 326/06OZ/2018 OZ obce Jasov 
schvaľuje

prenájom futbalového areálu vrátane kolkárne a to formou vyhlásenia obchodnej verejnej
súťaže podľa § 281 až 288 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov. Termín : 5.07.2018

Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/ 

K bodu č.8 –   Komunitný plán obce Jasov – informácie a     predloženie strategickej časti KP
Starosta privítal zástupkyňu firmy Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., ktorá 
predniesla prítomným návrh komunitného plánu obce Jasov.

Uznesením č. 327/06OZ/2018 OZ obce Jasov 
1. berie na vedomie

informáciu ku spracovaniu Komunitného plánu obce Jasov a predložený návrh strategickej
časti Komunitného plánu obce Jasov agentúrou Centrum regionálneho rozvoja Košického

kraja, n.o.

Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/ 

K bodu č.9 –   Rôzne 

a/ Žiadosť o     poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci
Na obecný úrad bola doručená žiadosť Bódyovej Tatiany o poskytnutie jednorazovej finančnej 
pomoci /príloha č.6/, nakoľko je onkologický pacient a finančnú pomoc žiada na zabezpečenie 
hygienických potrieb pred hospitalizáciou. V zmysle VZN spĺňa všetky podmienky  na 
poskytnutie príspevku. Finančná komisia súhlasila s podporou vo výške 50,- eur.

Uznesením č.  328/06OZ/2018 OZ obce Jasov 
schvaľuje

na základe predloženej žiadosti poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre Tatianu
Bódyovú, narodenú v rok 1966, bytom Medzevská 549/123, v zmysle §4 ods.1 písm. d)  VZN
č. 2/2011 o poskytovaní soc. pomoci, návratnej finančnej pomoci občanom v  hmotnej núdzi a
jednorazové dávky hmotnej núdzi vo výške 50,-eur, ktoré sa použijú na nákup hygienických

potrieb uvedených v žiadosti.

Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/ 

b/ Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2018 
Hlavný kontrolór obce predložil prítomným návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok roku
2018 /príloha č. 7/.  K tomuto návrhu nemal nikto z prítomných pripomienky.

Uznesením č.  329/06OZ/2018 OZ obce Jasov 
schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jasov na II. polrok 2018 podľa predloženého
návrhu.

Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/ 
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K bodu č.10 –   Interpelácie
Ako prvý sa o slovo prihlásil  poslanec Turčik,  zaujímali  ho tabule,  šípky a označenie  ulíc.
Podľa vyjadrenia  starostu,  dodávateľ  sľúbil  ich osadiť do konca augusta,  takisto aj  zrkadlá
a dopravné značky.
Poslanec  Martinove navrhol  premaľovať  prechody pre  chodcov v obci,  vyriešiť  parkovanie
pred kultúrnym domom a orezanie stromov pri prechode pre chodcom pred materskou školou,
nakoľko tam nie je dostatočný výhľad. Na premaľovanie prechodov nemáme kompetencie, to
je riešené VÚC, ale už na tom pracujú. Pred kultúrnym domom budú osadené značky ohľadom
parkovania, keď sa budú osádzať značky, budeme orezávať aj stromy. Poslanec Menda navrhol
natiahnuť hrubé čiary, ktorými sa zvýrazní priestor na parkovanie, alebo nejakými terénnymi
úpravami,  riešime  to  už  pár  rokov,  odkedy  je  zrekonštruovaný  kultúrny  dom.  Zároveň
opätovne pripomenul  plot  cintorína  a takisto  strechu domu smútku.  Je  potrebné ju  opraviť,
zateká. Podľa vyjadrenia starostu by plot cintorína mal byť osadený do dvoch týždňov. Čo sa
týka  domu  smútku,  bola  oslovená  firma  na  zafóliovanie  celej  strechy,  aby  sa  zabránilo
zatekaniu, majú zaslať cenovú ponuku.
Poslanec Martinove podotkol, že aj predajňa Okertu potrebuje opraviť strechu, takisto zateká.
Momentálne sa vymenili zvody, bola obitá zadná stena budovy a urobená nová omietka.
Poslanec Bodnár podotkol, že terajšia činnosť VPP nemá žiadny zmysel, jedine pri kláštore je
skutočne popratané. Mali by byť rozdelení a pracovať po celej  obci, nie len sa sústreďovať
v centre  obce.  Starosta  – momentálne  máme len 50 aktivačných pracovníkov,  chodia aj  na
cintorín, na parkovisko k jaskyni, treba si uvedomiť, že sú to pracovníci, ktorí nechcú robiť,
ťažko ich prinútiť. Poslanec Turčik navrhol zriadiť niečo podobné ako prevádzkareň, prijať 4-5
ľudí, na ktorých sa dá spoľahnúť. Poslanec Dzurik M. sa ohradil voči tomuto tvrdeniu.
Poslanca Červeného zaujímalo trhovisko, čo s tým? Podľa vyjadrenia starostu je trhovisko už
funkčné.

K     bodu č.11 -   Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť  na
zasadnutí OZ  a rokovanie ukončil.

V Jasove, 25.6.2018

Zapísala: Csoltková Zuzana                                                          

Overovatelia zápisnice: 

         –––––––––––––––––––––––-                                           ––––––––––––––––––––
                    Štefan Turčik                                                                  Peter Dzurik 

                                                                                                

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