Zápisnica
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 22. mája 2020
Prítomní :
starosta obce : Marián Dzurik
poslanci OZ :
Alexander Horváth ml., Ing. Jozef Menda, Ildikó Filčáková,
Štefan Turčik, Mgr. Tibor Kaputa, Attila Csoltkó, Mgr. Stella
Luteránová, Juraj Dzurik, Bc. Ladislava Takáčová
neprítomní poslanci OZ :
ostatní prítomní :
Ing Kamil Munnich Phd. – prednosta,
JUDr. Svetlana Pavlíková – hlavný kontrolór obce
občania :
podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie
a) overovateľov zápisnice
b) zapisovateľa
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o plnení prijatých uznesení
5. Návrh programového rozpočtu na rok 2020
6. Stanovisko HK obce k návrhu programového rozpočtu
7. Návrh VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených
obcou
8. Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole
9. Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v
školských zariadeniach zriadených obcou Jasov
10. Návrh VZN o určení školského obvodu základnej školy
11. Návrh na určenie výšky príspevku pre deti s trvalým pobytom na území
obce a navštevujúce CVČ mimo miesta trvalého pobytu na rok 2020
12. Štatút krízového štábu obce Jasov
13. SIŽP - zmena integrovaného povolenia pre prevádzku "Jasov-skládka
odpadov" prevádzkovateľovi KOSIT Jasov s.r.o.
14. KOSIT Jasov s.r.o. - Informácia o Valnom zhromaždení
15. Informácia o uzatvorení kempingu
16. Plán kontrolnej činnosti HK obce Jasov
17. Prerokovanie platu starostu
18. Informácia o zmene organizačnej štruktúry obce Jasov
19. Rôzne
20. Interpelácie
21. Diskusia
22. Záver

ROKOVANIE:
K bodu č.1 – Otvorenie rokovania
Rokovanie OZ otvoril Marián Dzurik, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a
občanov obce. Skonštatoval, že nakoľko je prítomných 9 poslancov, OZ je uznášaniaschopné.
Oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania. Hlasovaním 9 za program rokovania
bol schválený. Poslanec Kaputa navrhuje doplniť program rokovania, za bodom 18 doplniť
upozornenie hlavného kontrolóra za neplnenie povinností.
Doplnený program poslanci schválili hlasovaním 7 za, 1 proti, 1 sa zdržal.
Hlasovanie :
za 7 /Ing. Menda J., Filčáková I., Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Csoltkó, Bc. L.
Takáčová, Mgr. S. Luteránová/
proti 1 /J. Dzurik/
zdržal sa 1 /A.Horváth/
K bodu č.2 – Určenie
a) overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Juraja Dzurika, Horvátha Alexandra
b) zapisovateľ
Za zapisovateľku z rokovania určil zamestnankyňu obecného úradu Zuzanu Csoltkovú
K bodu č.3 – Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol za členov návrhovej komisie poslancov : Ing. Jozef Menda, Mgr. Tibor
Kaputa, Ildikó Filčáková
Hlasovanie :
za 9 /Ing. Menda J., Filčáková I., Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.
Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, J. Dzurik/
proti 0
zdržal sa 0
K bodu č.4– Správa o plnení prijatých uznesení /príloha č.1/
Pracovníčka obecného úradu predniesla správu o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí .
Uznesením č. 109/05OZ/2020 OZ obce Jasov
berie na vedomie
správu o plnení prijatých uznesení
Hlasovanie :
za 9 /Ing. Menda J., Filčáková I., Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.
Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, J. Dzurik/
proti 0
zdržal sa 0

K bodu č.5 - Návrh programového rozpočtu na rok 2020 /príloha č. 2/
Starosta odovzdal slovo predsedovi finančnej komisie. Poslanec Menda najprv oboznámil
prítomných občanov s genézou zrodu rozpočtu, nakoľko je už máj, čo je neskoro na rozpočet.
Pôvodný zámer bol prijať rozpočet na rok 2020 ešte koncom minulého roku, ale je
každoročne problém, nie všetky spoločenské a športové organizácie podávajú včas svoje
žiadosti, ktorých finančné požiadavky je potrebné zapracovať do rozpočtu. Prvý návrh
rozpočtu bol predložený až vo februári 2020, v situácii aká nastala na žiadosti p. starostu sme
museli viackrát prekladať rokovania z dôvodu ochorenia ekonómky. Po viacerých
nariadeniach sme museli pristúpiť k radikálnej zmene rozpočtu, pôvodný rozpočet
neodzrkadľoval terajšiu finančnú situáciu, podielové dane od štátu budú krátené, rok bude
krízový, je potrebné maximálne šetriť, k investíciám pristupovať opatrne, nakoľko výpadok v
príjmovej časti vo forme podielových daní bude aj na budúci rok vyšší. Plánované zasadnutie
OZ 31.3.2020 muselo byť zrušené, ale komisie aj zastupiteľstvo pracovne zasadalo, a tak
návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce, podnety od občanov neboli žiadne. S
týmto návrhom programového rozpočtu predseda finančnej komisie v krátkosti oboznámil
prítomných občanov.
Poslanec Kaputa nie je zmierený s návrhom rozpočtu, podľa jeho vyjadrenia niektoré
pripomienky poslancov neboli zapracované, boli v rozpočte preklepy. V príjmovej časti
rozpočtu bude počas roka pokles, nakoľko kríza ešte len začne, bude potrebné naďalej
znižovať výdavky.
Poslanec Menda doplnil, že z pôvodného predpokladaného výpadku príjmov 300.000,- eur
pre obec Jasov je zatiaľ aktualizované 100.000,- eur, ale bol vyhodnotený zatiaľ len I.Q,
ekonomika bude upadať, takže pokles bude určite vyšší, podielové dane sa budú znižovať. Z
tohto dôvodu aj obec pristúpila k opatreniam, len nevyhnutné investície sú naplánované, ako
napr. strecha domu smútku, ohradenie lukostreleckého štadióna a pod.
Poslanca Turčika zaujímala položka administratíva, konkrétne mzdy, keďže boli dvaja
zamestnanci úradu prepustení, plánované výdavky neklesli. Starosta potvrdil prepustenie jedného
zamestnanca, ktorý odišiel dohodou ku koncu marca, druhý zamestnanec bol na dohodu pre
podnikateľskú činnosť. Poslanec Menda podotkol, že podľa správy hlavnej kontrolórky, čo sa
týka zamestnancov a platov, plánované finančné prostriedky na mzdy v minulom roku neboli
vyčerpané.
P.Brostl - pripomienka k rozpočtu, obec nemôže doplácať na vývoz komunálneho odpadu, je
potrebné zvýšiť poplatky za odvoz odpadu. Poslanec Menda súhlasí aj so zvýšením poplatkov, ale
bohužiaľ nie všetci obyvatelia platia poplatky a obec je povinná odpad vyvážať aj neplatičom,
nedá sa vyhnúť zvýšeniu, ale nakoniec to aj tak zaplatí obec.
P. Oberman mal pripomienku, nakoľko on podával žiadosť o zapracovanie financií do rozpočtu
ohľadom cesty do rekreačnej časti obce Pod skalou, starosta potvrdil, že peniaze v rozpočte sú
vyčlenené. Takisto mal výhradu k obecnej stránke, je veľmi nepriehľadná, je potrebné ju upraviť.
Zároveň aj p. Kortvélyová takisto mala pripomienku k poplatkom za odpad, zvýšené poplatky z
čoho majú dôchodcovia zaplatiť, je množstvo neplatičov, je potrebné od nich exekučne vymáhať
poplatky. Každý by sa mal zamyslieť nad svojimi povinnosťami. Starosta dal p. Kortvelyovej za
pravdu no vysvetlil, že obec musí odpad riešiť nakoľko jej hrozia pokuty. Starosta ďalej
poznamenal, že bývalé vedenie obce, v ktorom pôsobil ako poslanec riešilo exekúcie, no nakoľko
sa im po 5 rochoch vrátili, že nie sú vymáhateľné, obec musela za každého vymáhaného zaplatiť
42 eur, čo činilo 8000 eur Tak isto aj znečistenie Bodvy, treba to vyriešiť a nie sa vyhovárať, že
odpad prichádza z Medzeva. Prednosta reagoval na túto pripomienku, potvrdil, že Bodva je veľmi
znečistená, robíme opatrenia, ako sú zábrany, aj keď nie sú až také účinné, ale Povodie nám
nedovolí urobiť pevné zábrany, dohodli sme sa aj s mestom Medzev, kde primátor prisľúbil

úhradu vývozu 5 veľkokapacitných kontajnerov, rokujeme aj s Kositom, aby nám vyšli v ústrety s
cenami vývozov a s kontajnermi. Starosta sa tiež vyjadril, že sa snažíme čistiť Bodvu, tak isto
nám aj úrad splnomocnenca vlády prisľúbil pomoc, môžeme to riešiť aj cez aktivačné práce, ale
momentálne len obmedzene.
Poslanec Kaputa pripomenul, že poplatok za odvoz komunálneho odpadu závisí aj od miery
separácie, čo je v našej obci na veľmi nízkej úrovni. Poslanec Menda sa ďalej vyjadril, že je nutné
venovať sa stupňu separácie v obci , pretože od toho sa budú odvíjať budúce poplatky. Obec má
právo vymáhať poplatky, no podľa legislatívy je obec hlavne sankcionovaná. Obec ak pristúpi
k exekučnému konaniu a náhodou príde exekučná amnestia, obec už potom na to nemá dosah.
K bodu č.6 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu /príloha č.3/
Hlavná kontrolórka obce Jasov predniesla svoje stanovisko k predloženému návrhu
programového rozpočtu na rok 2020, výhľadovo na roky 2021-2022
Uznesením č. 110/05OZ/2020 OZ obce Jasov
berie na vedomie
Odporúčacie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu na rok 2020,
výhľadovo na roky 2021-22
Hlasovanie :
za 9 /Ing. Menda J., Filčáková I., Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.
Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, J. Dzurik/
proti 0
zdržal sa 0
Uznesením č. 111/05OZ/2020 OZ obce Jasov
schvaľuje
návrh programového rozpočtu na rok 2020, výhľadovo na roky 2021-2022
Hlasovanie :
za 9 /Ing. Menda J., Filčáková I., Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.
Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, J. Dzurik/
proti 0
zdržal sa 0
K bodu č.7 – Návrh VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených
obcou /príloha č.4/
Obec je podľa zákona povinná určiť výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok na
mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení, ktoré zriadila. Nariadenie rieši
financovanie MŠ a školských zariadení zriadených obcou na rok 2020. Doterajšie nariadenie
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 a jeho dodatky boli preskúmané a bolo
zistené, že je potrebné ho dať do súladu s v súčasnosti platnou legislatívou. Obec Jasov
v novembri zriadila Materskú školu Školská 3 Jasov a bolo treba zapracovať do tohto
nariadenia jej financovanie, nakoľko VZN č. 9/2009 neriešilo aktuálny stav škôl a školských

zariadení . Návrh nariadenia bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce a na web
stránke obce dňa 23.3.2020. Pripomienky k návrhu nariadenia v zákonnej lehote neboli
podané.
Uznesením č. 112/05OZ/2020 OZ obce Jasov
sa uznáša
na VZN obce Jasov č. 1/2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených
obcou Jasov

Hlasovanie :
za 9 /Ing. Menda J., Filčáková I., Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.
Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, J. Dzurik/
proti 0
zdržal sa 0
K bodu č.8 – Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky /príloha č.5
Obec je podľa školského zákona povinná nariadením určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Obec Jasov mala o tom prijaté
nariadenie č. 2/2008, ktoré bolo treba dať do súladu s platnou legislatívou, preto je podaný
návrh nariadenia, ktorý je vypracovaný podľa súčasnej platnej legislatívy. Návrh nariadenia
bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce a na web stránke obce dňa 6.4.2020
Pripomienky k návrhu nariadenia v zákonnej lehote neboli podané.
Uznesením č. 113/05OZ/2020 OZ obce Jasov
sa uznáša
na VZN obce Jasov č. 2/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky
Hlasovanie :
za 9 /Ing. Menda J., Filčáková I., Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.
Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, J. Dzurik/
proti 0
zdržal sa 0
K bodu č.9 – Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských
zariadeniach zriadených obcou Jasov /príloha č.6/
Obec je podľa školského zákona povinná nariadením určiť výšku mesačného príspevku
v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou . Obec Jasov mala o tom
prijaté nariadenie č. 1/2011, ktoré bolo treba dať do súladu s platnou legislatívou, preto je
podaný návrh nariadenia, ktorý je vypracovaný podľa súčasnej platnej legislatívy. Návrh
nariadenia bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce a na web stránke obce dňa
6.4.2020. Pripomienky k návrhu nariadenia v zákonnej lehote neboli podané.

Uznesením č. 114/05OZ/2020 OZ obce Jasov
sa uznáša
na VZN obce Jasov č. 3/2020 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole
a v školských zariadeniach zriadených obcou Jasov
Hlasovanie :
za 9 /Ing. Menda J., Filčáková I., Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.
Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, J. Dzurik/
proti 0
zdržal sa 0

K bodu č.10 – Návrh VZN o určení školského obvodu základnej školy /príloha č.7/
Obec je podľa školského zákona povinná nariadením určiť školský obvod . Obec Jasov mala
o tom prijaté nariadenie č. 1/2005, ktorým určuje školský obvod Základnej školy v Jasove.
Obec môže určiť nariadením školský obvod základnej škole, ktorú zriadila. Obec nemôže
určiť školský obvod základnej škole, ktorú nezriadila, ako to bolo určené v doteraz prijatom
nariadení kde bol určený školský obvod základnej školy mesta Moldava nad Bodvou. Toto
nariadenie bolo treba dať do súladu s platnou legislatívou, a preto je podaný návrh
nariadenia, ktorý je vypracovaný podľa platnej legislatívy. Návrh nariadenia bol zverejnený
vyvesením na úradnej tabuli obce a na web stránke obce dňa 28.4.2020. Pripomienky
k návrhu nariadenia v zákonnej lehote neboli podané.
Uznesením č. 115/05OZ/2020 OZ obce Jasov
sa uznáša
na VZN obce Jasov č. 4/2020 o určení školského obvodu základnej školy
Hlasovanie :
za 9 /Ing. Menda J., Filčáková I., Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.
Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, J. Dzurik/
proti 0
zdržal sa 0
K bodu č.11 – Návrh na schválenie výšky príspevku pre deti s trvalým pobytom na území obce
a navštevujúce CVČ mimo miesta TP na rok 2020
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 súhlasí s touto výškou aj tento rok.

Uznesením č. 116/05OZ/2020 OZ obce Jasov
schvaľuje
výšku príspevku na rok 2020 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 9 /Ing. Menda J., Filčáková I., Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.
Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, J. Dzurik/
proti 0
zdržal sa 0
K bodu č.12 – Štatút krízového štábu obce Jasov /príloha č.8/
Prednosta obecného úradu oboznámil prítomných s návrhom štatútu krízového štábu obce
Jasov. Nakoľko momentálne vznikla situácia s výskytom koronavírusu je potrebné dať do
súladu s platnou legislatívou aj štatút krízového štábu obce. Zloženie krízového štábu :
predseda – Marián Dzurik starosta, tajomník – Alexander Horváth, členovia – Mgr. Tibor
Kaputa, I. Filčáková, Bc. L. Takáčová, Š. Turčík.

Uznesením č. 117/05OZ/2020 OZ obce Jasov
schvaľuje
štatút krízového štábu obce Jasov
Hlasovanie :
za 9 /Ing. Menda J., Filčáková I., Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.
Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, J. Dzurik/
proti 0
zdržal sa 0
K bodu č.13 – SIŽP-zmena integrovaného povolenia pre prevádzku "Jasov-skládka odpadov"
prevádzkovateľovi KOSIT Jasov s.r.o. /príloha č.9/
Prednosta oboznámil prítomných s upovedomením o začatí konania vo veci zmeny
integrovaného povolenia pre prevádzku "Jasov-skládka odpadov", ktoré bolo doručené na
obecný úrad 4.mája 2020 od Inšpektorátu životného prostredia, Rastislavová 98, Košice.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa o
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadu, o udelenie súhlasu
na vydanie prevádzkového poriadku a zosúladenie opisu a podmienok integrovaného
povolenia so skutočným stavom v prevádzke "Jasov-skládka odpadov". Uviedol, že minulý
piatok sa uskutočnila pracovná porada poslancov, na ktorej boli prítomní aj zástupcovia
KOSITu. Hlavnou problematikou bol prevádzkový poriadok, boli dotazy na p.Čutkovú, ktorá
tvrdila, že je potrebné len ho aktualizovať, napriek tomu, že samotný názov žiadosti je
Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o integrovanej prevencii a
kontrole znečistenia životného prostredia.
Poslanec Menda uviedol, že neobdržali ešte zápisnicu z pracovnej porady, čo je dosť dôležité,
lebo odzneli tam dotazy na zástupcov KOSITu, hlavne o prekvalifikovaní odpadu. Navrhuje
ďalšie stretnutie so zástupcami KOSITu, kde by boli vysvetlené ďalšie činnosti skládky a
zámer, ako ďalej s existujúcou skládkou, nakoľko nevyvážajú ani nerekultivujú skládku, čo
nie je v súlade so zákonom, aj keď predprípravné práce na rekultiváciu už začali, zároveň
KOSIT požiadal ministerstvo o uvoľnenie financií z fondu pre rekultiváciu. Do územného
plánu, ktorý sa bude v blízkej budúcnosti spracovávať, skupina poslancov podala podnet na

uzatvorenie a rekultiváciu skládky. P.Čutková bola informovaná o negatívnom stanovisku ku
skládke ako takej. Čo sa týka prevádzkového poriadku, skládka je evidovaná v zozname
skládok /prístupný zoznam na MŽP SR/ ako činná, napriek tomu, že min. 2 roky už mala byť
zatvorená. Je potrebné začať konať, obecný úrad by mal podať žiadosť na príslušné orgány o
ukončenie skládky, samozrejme v súlade s legislatívnym a technologickým postupom.
Navrhuje súhlasiť s prevádzkovým poriadkom, ale len do doby, kým prebehne rekultivácia a
samotné uzatvorenie skládky. Pripomína, že naše stanovisko by malo byť kategoricky
nesúhlasné. Zároveň poveruje obecný úrad, aby vyzval KOSIT o písomné vyjadrenie, čo
ďalej so skládkou.
P. Szegediová - nebol tento dokument zverejnený, občania nemali k nemu prístup, podľa jej
vyjadrenia nejde len o prevádzkový poriadok, žiadajú o vydanie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Podľa poslanca Mendu to nie je o nebezpečnom
odpade, potvrdila to aj p. Čutková na stretnutí.
Poslankyňa Takáčová potvrdila slová p. Čutkovej, že ide len o aktualizáciu prevádzkového
poriadku, súhlasí s návrhom stanoviska p. Mendu.. takisto aj poslanec Turčik.
Prednosta pripomenul k vyjadreniu poslanca Mendu – ani jeden z nás nie je odborník na
riešenie takejto situácie, že na obecný úrad sa kladú úlohy, ktoré doteraz nebolo potrebné
riešiť, nie sme fundovaní na riešenie takýchto problémov, potrebujeme peniaze a odborníka,
ktorý by sa tým zaoberal, s tým ale musia poslanci súhlasiť. Podľa poslanca Mendu máme
zmluvných dvoch právnikov, nepotrebujeme ďalšieho odborníka.
Uznesením č. 118/05OZ/2020 OZ obce Jasov
1. žiada
ukončenie skládkovania na existujúcich kazetách skládky "Jasov-skládka odpadov", bez jej
ďalšieho rozširovania, rekultiváciu skládky a monitorovanie počas celej doby až do uzavretia
skládky.
2. poveruje
Obecný úrad v Jasove poslať na IŽP v Košiciach stanovisko k žiadosti o predmetný súhlas,
podľa bodu 1. tohto uznesenia, v stanovenej lehote
3. poveruje
Obecný úrad v Jasove na vykonanie potrebných úkonov na uzavretie existujúcej skládky TKO
v Jasove do 30.6.2020

Hlasovanie :
za 9 /Ing. Menda J., Filčáková I., Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.
Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, J. Dzurik/
proti 0
zdržal sa 0
K bodu č.14 – KOSIT Jasov s.r.o. – Informácia o valnom zhromaždení /príloha č.10/
Prednosta oboznámil prítomných s Valným zhromaždením f. KOSIT Jasov s.r.o., na ktoré
sme dostali pozvánku /bola odoslaná poslancom, aby sa zúčastnili/ a na ktorom sme boli
oboznámení s účtovnou závierkou firmy ku koncu roka 2019. Nakoľko sme podielnici vo
firme, máme sa podieľať aj na strate, a to 2%. Túto stratu môžeme vykryť finančne, alebo

znížením podielu vo firme. Návrhy na vykrytie uvedenej straty nám budú od KOSIT Jasov
zaslané a prejednané na pracovnej porade poslancov.
Ďalším bodom programu valného zhromaždenia bola zmena spoločenskej zmluvy spočívajúca
v zmene kvóra potrebného na prijatie rozhodnutí z doterajších hlasov všetkých spoločníkov
na 2/3 väčšinu hlasov, zrušenie dozornej rady a odvolanie p. D.Bodnára z funkcie konateľa
spoločnosti. Podľa vyjadrenia prednostu starosta vo väčšine bodov nehlasoval.
Poslanec Menda - valného zhromaždenia sa môže zúčastniť len starosta obce, je potrebná
zápisnica z tohto zhromaždenia. Zaujímalo ho, či boli schválené navrhované zmeny, sú to
veľmi podstatné veci. Ak bola schválená 2/3 väčšina hlasov, stratili sme akýkoľvek vplyv na
rozhodnutia. Ako ste hlasovali? Počkáme na zápisnicu. S vyrovnaním straty finančne určite
nebudeme súhlasiť a ak došlo k zmenám spoločenskej zmluvy, pravdepodobne prídeme aj o
skládku.
Prednosta pripomenul, že pozvánka na valné zhromaždenie bola zaslaná každému z
poslancov, KOSIT povolil prítomnosť poslancov na zhromaždení, ani jeden nereagoval,
neprišli žiadne dotazy ani podnety. Poslanci Kaputa a Menda upozornili, že valného
zhromaždenia sa môže zúčastniť len štatutár obce, a pokiaľ p. starosta nie je znalý a zbehlý v
tejto problematike, máme zazmluvnených dvoch právnikov, nič nám nebráni využiť ich
služby.
K tomuto bodu sa vyjadril aj p.Bodnár, ktorý bol dlhé roky konateľom. Minulý rok v auguste
bol vyzvaný starostom, aby sa vzdal členstva konateľa písomne, čo aj urobil. Na jeho miesto
bol za obec navrhnutý prednosta obecného úradu, čo nebolo schválené. Starosta ho opravil, že
sa nevyjadril že sa má vzdať postu konateľa, nakoľko už nie je poslanec a opýtal sa, či chce
ďalej pôsobiť. Vy ste p. Bodnár odmietol a ja ako starosta som Vám povedal, že to
potrebujem písomne. P. Čutková sa vyjadrila, že vzdanie sa konateľa spoločnosti je potrebné
doručiť na KOSIT Jasov s.r.o. písomne tak ako to spravil p. Menda.
Návrhová komisia odporúča neprijať k tomuto bodu programu žiadne uznesenie, nakoľko
nebolo podané dostatočné množstvo informácií. Starosta sa vyjadril, že po doručení zápisnice
z valného zhromaždenia sa budú preberať ďalšie podrobnosti na pracovnej porade poslancov.
Poslanci súhlasili s neprijatím uznesenia.
K bodu č.15 – Informácia o uzatvorení kempingu
Starosta odovzdal slovo prednostovi, ktorý oboznámil prítomných s rozhodnutiami starostu o
uzatvorení autokempingu, o zrušení pracovných miest a zrušení prevádzky ku dňu
16.4.2020. Prednosta prečítal rozhodnutia starostu obce č. 01/2020, 02/2020, 03/2020,
04/2020. Poslanca Mendu zaujímalo, kto z poslancov bol oboznámený s prečítanými
rozhodnutiami? Neprihlásil sa nikto z poslancov. Podľa toho p. starosta nepovažoval za
potrebné prebrať dané rozhodnutia s obecným zastupiteľstvom, rozhodoval o majetku obce.
Zaujímalo ho, či prebehli všetky potrebné úkony aj so zamestnancami, či bola urobená
inventúra majetku, čo bude s daným majetkom ďalej, ako je zabezpečená ochrana, čo to
všetko bude obec stáť, ako je možné, že je zverejnená zmluva o ubytovaní a pod. Nie je k
tomu možné prijať uznesenie.
Starosta predniesol celý priebeh uzatvorenia autokempingu, nepodarilo sa ho udržať v
prevádzke kvôli vysokým stratám, podľa audítorskej správy činnosť nie je v súlade so
zákonom, je potrebné nájsť riešenie. Starostovi vyplývalo zo zákona, keď 2x po sebe kemping
vykazoval stratu, ho má povinnosť uzavrieť. Viackrát mu bolo prízvukované, že je v jeho
kompetencii urobiť rozhodnutia, rozhodol sa tak, ako je to uvedené v rozhodnutiach o

organizačných zmenách. Starosta poukázal, že za ubytovanie v kempingu boli tržby viac ako
30 000 eur. Pri 30 chatkách, ktoré kemping má a najproduktívnejšia sezóna trvá 120 dní a je
počítané s 3 ľuďmi na 1 chatku v sume 10 eur / noc denná tržba mala byť 900 eur a za 120 dní
to malo činiť 108 000 eur. Mnohokrát pri požiadavke občanov ubytovať sa v kempingu im
bolo zo strany prevádzkarky povedané, že je plne obsadený. P. Terneiho zaujímalo, či celý
spôsob uzatvorenia prevádzky bol zákonný a ak je prevádzka zrušená, ako je možné, že sú
tam ubytovaní ľudia. Starosta vysvetlil, že sú tam ubytovaní pracovníci, ktorí vykonávajú
ťažbu pre obec Jasov a zmluva bola zverejnená na stránke obce. Hlavná kontrolórka obce
pripomenula, že napriek tomu, že kemping je uzatvorený, stále je v majetku obce.
Zamestnanci boli z dôvodu organizačnej zmeny prepustení.
Poslanec Menda sa vyjadril, že nedostal odpovede na svoje otázky, momentálne kemping
nefunguje, čo s tým majetkom obce, so zásobami...Žiada písomné odpovede, keďže ústne
nedostal. Starosta sa vyjadril, že mu boli odovzdané kľúče od kempingu, no oficiálne
majetkovú inventúru neprevzal. Následne po mesiaci bola urobená čiastočná inventúra.
Podľa zamestnankyne autokempingu p. Gedeonovej, inventúra bola spravená a odovzdaná zo
strany zamestnancov vedeniu obce. Aj občanov zaujímalo, prečo sú tam ubytovaní ľudia, ak
je prevádzka zavretá.
Starosta uzavrel tento bod programu, oboznámil prítomných so svojim rozhodnutím, navrhol
dať autokemping do prenájmu s podmienkou prijatia zamestnancov, obecné zastupiteľstvo
neprijalo žiadne uznesenie.
K bodu č.16 – Plán kontrolnej činnosti HK obce Jasov /príloha č.12/
Hlavná kontrolórka obce predniesla plán kontrolnej činnosti na I. polrok roku 2020, ktorý bol
riadne zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
Uznesením č. 119/05OZ/2020 OZ obce Jasov
schvaľuje
predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jasov na I. polrok 2020

Hlasovanie :
za 9 /Ing. Menda J., Filčáková I., Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.
Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, J. Dzurik/
proti 0
zdržal sa 0
K bodu č.17 – Prerokovanie platu starostu /príloha č. 13/
V tomto bode programu starosta odovzdal slovo prednostovi obecného úradu, ktorý oboznámil
prítomných s doručenou žiadosťou od p. poslanca Kaputu o zaradení bodu "prerokovanie platu
starostu" do programu na zasadnutí OZ.
Poslanec Kaputa vysvetlil svoju žiadosť, vzhľadom na situáciu okolo koronavírusu, keď
väčšina starostov obcí a primátorov miest sa vzdáva navýšenia základného platu, navrhuje
znížiť plat starostu na základný plat. Takisto upozornil, že momentálne v tejto situácii sa
neriešia ani projekty, vytkol aj nedostatočné poskytovanie informácií a materiálov obecnému
zastupiteľstvu. Zároveň sa vzdáva svojich odmien za funkciu poslanca OZ do konca roka, aby
sa aj takýmto spôsobom šetrili financie. Všetkých odmien sa do konca roka vzdali aj poslanci
Filčáková, Luteránová, Menda a Turčik. Poslankyňa Takáčová schválila myšlienku, ale

podotkla, že o tom bolo treba debatovať a dôjsť k spoločnej dohode. Poslanec Menda podotkol,
že je to len na dobrovoľnosti poslancov.
Starosta nesúhlasí so znížením platu, prerokovanie platu prebehne obvyklým spôsobom.
Poslanec Kaputa pripomenul, že každý nový starosta začína so základným platom a navýšenia
sú schvaľované postupne počas obdobia vo funkcii a výška navýšenia závisí aj od vykonanej
práce. Ak budú dobré výsledky, nie je problém plat navýšiť. Prednosta sa vyjadril k
spomínaným výsledkom, doťahujeme do konca projekty schválené z minulého volebného
obdobia, ako je napr. projekt energetickej náročnosti OcÚ, sanácia nelegálnej skládky - projekt
dotiahnutý do konca, podávali sme nové projekty - požiarna zbrojnica, Wi-fi v obci, chodníky,
zberný dvor, detské ihrisko - plníme termíny, čo už je na ministerstve, nevieme nijak posúriť.
Podľa poslanca Kaputu je potrebné začaté projekty ako napr. materská škola, rekonštrukcia
obecného úradu, dotiahnuť do konca a nie začínať stále nové projekty. Starosta poznamenal,
že obec treba zveľaďovať a on má záujem ju zveľaďovať.
Poslanec Menda upozornil, že poslanci projekty určite podporia, ale treba dodržiavať postupy,
prejednávať projekty, ktoré sú pre obec užitočné, robí sa všetko naopak, najprv sa podáva
žiadosť k projektom, až potom prejednáva, čo nie je správny postup.
Podľa poslanca Turčika, pokiaľ nemáme schválený rozpočet, nemôžme sa zúčastňovať žiadnej
výzvy.
Starosta upozornil, že poslanci obecného zastupiteľstva neschvaľujú plat starostu obvyklým
spôsobom. Poslanec Menda podotkol, že obvyklý spôsob neexistuje.
Uznesením č. 120/05OZ/2020 OZ obce Jasov
určuje
v súlade s §11 ods. 4 písm. i.) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov základný plat v zmysle § 3 ods. 1 zákona NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest od 1.6.2020.
Hlasovanie :
za 5 /Ing. Menda J., Filčáková I., Turčik Š., Mgr. Kaputa T., Mgr. Luteránová S. /
proti 0
zdržal sa 4 /Bc.L.Takáčová, Attila Csoltkó, A. Horváth, J.Dzurik/

K bodu č.18 – Informácia o zmene organizačnej štruktúry obce Jasov
Prednosta oboznámil prítomných so zmenou organizačnej štruktúry obce Jasov, nakoľko podľa
rozhodnutí p. starostu v bode 15 programu došlo k zrušeniu pracovných miest. K tomuto bodu
programu poslanci neprijali žiadne uznesenie. Poslancom bola odovzdana na mieste nová
organizačná štruktúra platná od 16.04.2020.
K bodu č.19 – Upozornenie hlavnej kontrolórke o nesplnení povinností /príloha č.15/
Poslanec Kaputa – pani kontrolórke vyplýva zo zákona predložiť návrh svojej kontrolnej
činnosti aspoň raz za 6 mesiacov a my sme ho ešte neprejednávali až teraz po 7 mesiacoch preto
bolo napísané upozornenie hlavnej kontrolórke. Poslanec Kaputa prečítal upozornenie v tomto
znení viď. Príloha č. 15.
Vyjadrenie hlavnej kontrolórky – plán kontrolnej činnosti musí byť zverejnený na webovej
stránke obce a úradnej tabuli min. 15 dní pred konaním a schválením v obecnom zastupiteľstve.
Nasledujúce obecné zastupiteľstvo sa konalo 25.02.2020, neuplynula 15 dňová zákonná lehota

na zverejnenie, z tohto dôvodu sa tento plán kontrolnej činnosti nemohol prejednávať na
zastupiteľstve 25.02.2020. Najbližšie OZ sa uskutočnilo z dôvodu trvania koronavírusu až
22.05.2020 a plán kontrolnej činnosti bol v bode 16 prerokovaný a schválený. Podľa ďalšieho
vyjadrenia hlavnej kontrolórky obce vyplynulo, že žiadne zo spomínaných ustanovení zákona
o obecnom zriadení nebolo porušené. Žiadne upozornenie nebolo doručené do jej rúk.
Poslankyňa Takáčová sa vyjadrila k upozorneniu hlavnej kontrolórky takto – že sa nehľadajú
riešenia, ale chyby a nehľadí sa nato, čo už je dobre urobené, aby boli spokojní občania.
Uznesením č. 121/05OZ/2020 OZ obce Jasov
schvaľuje
prednesené upozornenie hlavnému kontrolórovi obce za nesplnenie povinností.
Hlasovanie :
za 5 /Ing. Menda J., Filčáková I., Turčik Š., Mgr. Kaputa T., Mgr. Luteránová S. /
proti 0
zdržal sa 4 /Bc.L.Takáčová, Attila Csoltkó, A. Horváth, J.Dzurik/
K bodu č.20 – Rôzne
Prednosta predniesol v tomto bode pár informácií:
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ, boli vytknuté nejaké prieťahy, projekt bol
schválený, ale nebola riešená otázka elektrického vedenia okolo obecného úradu, s čím sa
boríme už tretí mesiac. Po odovzdaní všetkých náležitostí na elektrárne sme dostali zamietavé
stanovisko, je potrebné postaviť stĺp.
Otvorenie škôl, od 1.6.2020 bude v obci otvorená základná škola aj obidve materské školy,
samozrejme podľa platných nariadení
Čistenie Bodvy, dohoda s Medzevom ohľadom veľkokapacitných kontajnerov, vývoz piatich
zaplatí mesto Medzev, takisto plánujú postaviť zábrany, aby sa prípadný odpad nedostal
k nám.
Výzva – dotácia na zásobníky pitnej vody, je vyhlásená výzva, bude doručená poslancom na
prerokovanie.
Poslanec Menda – rozpočet sme schválili dnes, to znamená, že teraz môžeme riešiť dotácie.
Poslankyňa Takáčová – na pracovnej porade sa riešila otázka stacionára, informovala
poslancov o stretnutí s p. Sabolom, ktorý odovzdal stacionár, spravila sa inventarizácia
majetku, na ďalšej pracovnej porade podá podrobnú správu.
Poslanec Turčik – podotkol, že riešime veľké projekty a p. Dvorščákovej už viac ako rok nie
sme schopní dokončiť prístupovú rampu v 20 b.j., o ktorú žiadala ako ZŤP občan. Starosta sa
vyjadril, že s p. Dvorščákovou komunikoval, chcela vybrať prah a zaliať betónom.

K bodu č.21 – Interpelácie
Ako prvá sa k tomuto bodu vyjadrila poslankyňa Takáčová – je potrebné dať do poriadku
obecný rozhlas, nie je počuť na viacerých miestach. Podľa vyjadrenia starostu, firma bola
tento týždeň opraviť, rozhlas je v takom stave, že nie je možné ho už opraviť, doporučujú
prerobiť na káblový, žiadali sme cenovú ponuku, ak bude doručená, prerokujeme to na
pracovnej porade.

Poslanec Turčik – ako zástupca hasičov, bolo by dobré na cintoríne preložiť kuka nádoby od
blízkosti kostola, viackrát vznikol požiar, aby nevznikol väčší problém, je tam riziko požiaru
kostola.
Poslankyňa Takáčová – pripomienka ku koseniu na cintoríne, po kosení je potrebné aj
popratať, dať do poriadku, cintorín vyzerá ako po invázii. Starosta súhlasí, ale momentálne aj
aktivační pracovníci fungujú len v obmedzenom režime.
Poslanec Dzurik – navrhuje urobiť audit od roku 2015. Podľa vyjadrenia starostu zatiaľ nie sú
financie na to, je ochotný dať jeden mesačný plat, aby sa spravil ekonomický audit. Poslanec
Kaputa podotkol, že auditovať audit nemá zmysel, nakoľko audit sa robí každý rok. Poslanec
Menda súhlasí, ak má starosta podozrenie, je potrebné to nahlásiť orgánom činným v trestnom
konaní, je to zadarmo, nesúhlasí s financovaním cez obec. Kontrolórka podotkla, že je veľké
množstvo auditov, treba to konkretizovať a trestné stíhanie sa podáva až po vyčerpaní
všetkých iných prostriedkov.
Poslanca Kaputu zaujímalo, čo sa bude diať s čistením potoka? Naraz skončené, čo s tým
ďalej, takisto ho zaujímalo, čo so zábradlím, po nehode chýba pred potravinami kus. Podľa
starostu ich musíme vyzvať písomne, aby sa vyjadrili. Zároveň vysvetlil, že zábradlie je
hotové, treba ho osadiť, ale vinník nehody ho má zaplatiť, čo sa zatiaľ nestalo.
Poslankyňa Luteránová – kedy bude hotová strecha domu smútku? Podľa vyjadrenia
prednostu by mala byť dokončená behom 1,5 mesiaca.
Starosta – oplotenie areálu lukostrelcov, sú vyčlenené peniaze z rozpočtu, mali sme záujem
o betónové oplotenie od p. Bodnára, ale on sa tým už nezaoberá. Musíme nájsť iného
dodávateľa. Poslanec Kaputa tiež potvrdil, že zháňajú dodávateľov, aby to bolo čo
najlacnejšie.
K bodu č.22 – Diskusia
P.Bodnár – zaujímalo ho, koľko stojí vývoz veľkokapacitného kontajnera? Predtým boli
v obci rozložené kontajnery v rámci jarného upratovania, časovo obmedzené. Teraz sú
kontajnery takisto rozložené, ale chodí tu množstvo cudzích ľudí vyhadzovať odpad, obec
platí odvoz. Treba to riešiť inak, malé kontajnery a zamykať.
P. Gedeonová – obyvatelia bytoviek 85-87 dávali žiadosť o rozšírenie kamerového systému,
nakoľko došlo k viacerým krádežiam, stále nemajú odpoveď. Podľa vyjadrenia starostu to
preberali na pracovnej porade, poslanci nesúhlasili. P. Menda podotkol, že žiadosť bola
interpretovaná inak, vraj bol záujem o kamery do bytoviek. Starosta vysvetlil, že záujem
nebol o kamery do bytoviek, ale na ulicu a poslanci žiadali opätovné predloženie žiadosti.
P. Szegediová – zaujímalo ju, prečo bol predĺžený termín na podávanie podnetov a zmien
v územnom pláne. Sú tam predsa termíny, obec môže prísť o dotácie. Kde je možné vidieť
podnety od občanov. Prednosta sa vyjadril, že zmluva ešte nie je podpísaná, boli sme vyzvaní
ministerstvom o doplnenie údajov potrebných k zmluve, čakáme o potvrdenie zmluvy
z ministerstva. Čo sa týka podnetov a návrhov zmien od občanov, tie ktoré došli, boli
doručené p. Šimkovej, ktorá to spracuje a návrh bude predložený aj pre občanov pred
schválením.
P. Kompuš – podľa jeho názoru sa pre občanov nič doteraz nerobilo a ani sa nerobí v obci,
a takisto prečo idú poslanci proti starostovi? Poslanec Menda vymenoval projekty, ktoré boli
zrealizované za posledné roky a takisto pripomenul projekty, ktoré sú momentálne v štádiu
riešenia, ako napr. projekt chodníky, čo nie je malá investícia.

P. Dzurik – nie je dotiahnutá kanalizácia v osade, prečo sa s tým nič nerobí. Poslanec Menda
upozornil, že výstavba kanalizácie bola hradená z európskych projektov, tam nebola možnosť
zasahovať do projektu po schválení.
P. Obermann - navrhuje hlásenia v rozhlase riešiť pomocou sms systému, posielať občanom
smsky. Podľa starostu to nie je najlepší nápad, nie všetci občania majú možnosť sms správ.
Podľa poslanca Mendu môže byť hlásenie súbežne aj s sms, a takisto uverejňovať aj na
webovej stránke obce.
P. Brostl - určite je potrebný rozhlas v obci, a zároveň upozornil, že je potrebné kosiť v obci,
je veľmi veľká tráva v celej obci, veľmi zle to vyzerá. Starosta potvrdil, že kosiť sa už začalo,
a tiež už nastupujú aj aktivačné práce.
P. Szegediová - prebieha rekonštrukcia obecného úradu, uzavrela sa cesta, a tak musí byť
využívaný súkromný pozemok na prejazd áut. Je potrebné nejakým spôsobom riadiť
premávku, alebo zakázať parkovanie na ten čas, môže dôjsť k nehode.

K bodu č. 23 - Záver
Po skončení diskusie starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
V Jasove, 22.5.2020
Zapísala: Csoltková Zuzana
Overovatelia zápisnice

----------------------------------Juraj Dzurik

------------------------------------------

Ing. Kamil Munnich, PhD.
prednosta

------------------------------Alexander Horváth

------------------------------------

Marián Dzurik
starosta

