
Zápisnica
z 26. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasov

zo dňa 20. septembra 2018

Prítomní :
starosta obce :                    Ing.Gabriel Nagy
poslanci OZ :                      PaedDr.Pavol Martinove, Ing.Jozef  Menda, Mgr. Stella 
                                             Luteránová, Dezider Bodnár, Štefan Turčik, Peter Dzurik
Neprítomní poslanci OZ :  Ing. Maximilián Červený – ospravedlnený,
                                             Marián Dzurik - ospravedlnený, Mgr. Ľuboš Bačo -
ospravedlnený

Ostatní prítomní :              -
Občania :                             podľa prezenčnej listiny 

Program :
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba návrhovej komisie 
3. a)Určenie overovateľov zápisnice
    b) Určenie zapisovateľa
4. Prerokovanie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na riadenie miestnej 
    občianskej služby v obci Jasov  
5. Prerokovanie žiadosti o súhlas na použitie erbu obce Jasov
6. Rôzne
7. Záver

ROKOVANIE:

K     bodu č.1   – Otvorenie rokovania
Rokovanie OZ otvoril Ing. Gabriel Nagy, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a
občanov obce. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomných 5 poslancov
OZ. Oboznámil prítomných s programom a  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 a Mgr.  Stella
Luteránová
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0, návrhová komisia odsúhlasená

K bodu č.3   

 a) Určenie overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol  poslancov: Štefan Turčik, Peter Dzurik

Hlasovanie:  za 6, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie jednohlasne schválené



b) Určenie zapisovateľa

Za  zapisovateľku  z   rokovania   starosta  určil  pracovníčku  obecného  úradu  Mgr.  Kamilu
Benkovú

K bodu č.4   – Prerokovanie podania žiadosti o     nenávratný finančný príspevok na riadenie 
miestnej  občianskej služby v     obci Jasov
Starosta  oznámil  prítomným,  že  obec  úž  má  uzavretú  zmluvu  s poskytovateľom
o poskytovaní  nenávratného  finančného  príspevku  na  realizáciu  aktivít  projektu  „Miestna
občianska poriadková služba v obci Jasov“ (ďalej len „MOPS“). Prebehlo výberové konanie
na obsadenie 8 pracovných miest člena MOPS, od 1.10.2018 bude projekt realizovaný podľa
tejto zmluvy. Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo novú výzvu na aktivity MOPS, podľa ktorej
obec môže mať 10 členov, z toho 1  koordinátora. Ak podáme novú žiadosť, zmluva platná
v súčasnosti stráca platnosť a bude sa postupovať podľa novej zmluvy, v ktorej bude ošetrené
aj každoročné navyšovanie minimálnej  mzdy.  Vysvetlil,  že je potrebné túto vec prejednať
a prijať  uznesenie,  aby  sa  mohla  podať  nová  žiadosť  s novými  podmienkami.  Prítomní
poslanci nemali námietky k tejto veci.

uznesenie k bodu č. 4 programu zasadnutia: 

Uznesenie č. 342/09OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jasov

1.   berie na vedomie

žiadosť starostu obce Jasov, Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP)
a) kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1,
b) názov ŽoNFP: „Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Jasov“

2.   konštatuje,  že  ciele  predkladaného  projektu  sú  v  súlade  s  platným  Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a Územným plánom obce Jasov.

3.  schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy OPLZ-PO5-2018-1, za účelom realizácie projektu
„Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Jasov“,
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov,
d)  zabezpečenie  financovania  prípadných  neoprávnených  výdavkov  projektu,  ktoré
predstavujú 
rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

Hlasovanie:  za 6, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo  jednohlasne schválené

K bodu č.5 –     Prerokovanie žiadosti o     súhlas na použitie erbu obce Jasov

Starosta  oboznámil  prítomných s obsahom žiadosti  firmy Szilvia  Thurová,  Budimír  316 –
diskontná  predajňa  alkoholických  a nealkoholických  nápojov  v Jasove.  Mieni  v predajni
predávať  víno,  na  etikete  ktorej  bude  fotografia  z Jasova  a erb  obce.  Fotografiu  použije



z internetovej stránky obce. Poslanec PaedDr. Martinove pripomenul, že bude treba zo strany
žiadateľky osloviť autorov fotografie obce, aby sa zachovali autorské práva autora fotografie.
Zástupca  starostu  Ing.  Menda  podotkol,  že  je  to  veľmi  dôležité  a vysvetlil  na  základe
vlastných skúseností,  ako  je treba postupovať pri  rešpektovaní  autorských práv.  Poslanci
diskutovali  o tom, či  sa odsúhlasí  použitie  erbu pre diskontnú predajňu  za odplatu alebo
bezodplatne a následne hlasovali  o otázke,  či  žiadateľka môže  erb obce Jasov použiť na
etikete vína v počte 50 ks bezodplatne.

uznesenie k bodu č. 5 programu zasadnutia: 

Uznesenie č. 343/09OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jasov 

Súhlasí
pPre žiadateľku súkromnú podnikateľku Szilviu Thurovú, Budimír 316 s použitím erbu obce
Jasov a s použitím fotografií uverejnených na obecnej stránke www.jasov.sk na marketingové
– prezentačné  účely  formou  nálepiek  na  fľaše  s vínom v počte  do 50 kusov v roku 2018
predávané v predajni DISKONT na území obce Jasov.

Hlasovanie:  za 5, proti 0, zdržal sa 1, uznesenie bolo  schválené

K bodu č.6   –Rôzne
Tento bod neobsahoval žiadnu tému na prerokovanie.

K     bodu č.13   - Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť
na  zasadnutí OZ  a rokovanie ukončil.

V Jasove, 24.09.2018

Zapísala: Mgr. Kamila Benková                                                          

Overovatelia zápisnice: 

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

                                                        

                           

                                                                                                        _______________________

http://www.jasov.sk/


                                                                                                               Ing. Gabriel Nagy
                                                                                                                       Starosta
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