
Zápisnica 

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

zo dňa 30. júna 2020 
 

 

Prítomní : 

starosta obce :      Marián Dzurik 

poslanci OZ :     Alexander Horváth ml., Štefan Turčik, Mgr. Tibor Kaputa, I. Filčáková, J. 

Dzurik, Dušan Žiga  

neprítomní poslanci OZ : Attila Csoltkó, Mgr. Stella  Luteránová, Bc. Ladislava Takáčová 

 

ostatní prítomní :             Ing Kamil Münnich, Phd. – prednosta 

    

                                           JUDr. Svetlana Pavlíková – hlavný kontrolór obce            

        

občania :                           podľa prezenčnej listiny  

 

Program:  

 

1. Otvorenie rokovania 

2. Určenie 

    a) overovateľov zápisnice 

    b) zapisovateľa 

3. Voľba 

    a) návrhovej komisie 

    b) mandátovej komisie 

4. Správa mandátovej komisie 

5. Nástup náhradníka za poslanca OZ v Jasove 

6. Žiadosti 

7. MAS Rudohorie 

8. Územný plán 

9. Rôzne 

 10. Interpelácie 

 11. Diskusia 

 12. 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 5 poslancov, OZ je uznášaniaschopné. 

Oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania a uviedol, že uvedený návrh programu 

bol  uvedený v pozvánke a bol včas zverejnený na úradnej tabuli obce a  na webovom sídle 

obce Jasov. Hlasovaním 5 za, proti 0, zdržal sa 0, bol program rokovania schválený.  



 

 

Hlasovanie :  

za 5    Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Juraj Dzurik 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

K bodu č.2 – Určenie: 

 

a) overovateľov zápisnice 

    Starosta navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Juraja Dzurika, Štefana Turčíka 

b) zapisovateľ 

    Za zapisovateľku z rokovania určil Veroniku Filčákovú 

 

 

K bodu č.3  - voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie: 

  

a) Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta Obce Jasov navrhol za členov návrhovej komisie poslancov :  Mgr. Tibora Kaputu, 

Alexandra Horvátha ml. 

 

Hlasovanie :  

za 5   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Juraj Dzurik 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

b) Voľba mandátovej  komisie 

 

Starosta Obce Jasov navrhol mandátovú komisiu poslancov: Ildikó Filčáková – predseda., 

Alexander Horváth ml a Štefan Turčik – členovia 

 

 

Uznesenie k bodu č.3 programu- voľba mandátovej komisie 

 

 

 

Uznesením č. 178/16OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

mandátovú komisiu v zložení predseda – Ildikó Filčáková, členovia – Alexander Horváth, 

Štefan Turčik 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 5   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Juraj Dzurik 

proti 0 

zdržal sa 0 



K bodu č.4 –  Správa mandátovej komisie 

 

Starosta odovzdal slovo predsedníčke mandátovej komisie, aby prečítala správu. 

Predsedníčka mandátovej komisie p. Ildikó Filčáková - Správa mandátovej komisie OZ Obce 

Jasov zo dňa 30.06.2020 

Poslanec Ing. Jozef Menda sa dňa 3.6.2020 písomne vzdal mandátu na základe čoho je 

k 30.06.2020 uvoľnený mandát poslanca OZ Obce Jasov. Podľa §192 ods.1 Z. č. 180/2014 Zb. 

z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov, ak zanikol mandát 

poslanca OZ nastupuje ako náhradník, kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo 

volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. 

1) Mandátová komisia konštatuje: 

a) Vzdanie sa mandátu poslanca Ing. Jozefa Mendu bolo urobené písomne a riadne 

doručené Obci Jasov na obecný úrad v Jasove. 

b) Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v Obci Jasov do OZ, 

konaných dňa 10.11.2018 náhradníkom s najväčším počtom platných hlasov 385 

sa stal kandidát na poslanca Dezider Bodnár. 

c) Náhradník Dezider Bodnár neprijal poslanecký mandát, čo potvrdil čestným 

vyhlásením dňa 12.06.2020 a osobne ho doručil na obecný úrad v Jasove dňa 

12.06.2020 

d) Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v Obci Jasov do OZ, 

konaných dňa 10.11.2018 ďalším náhradníkom s najväčším počtom platných 

hlasov 370 sa stal kandidát na poslanca Dušan Žiga. 

2) Mandátová komisia navrhuje OZ Obce Jasov osvedčiť nastúpenie náhradníka Dušana 

Žigu za poslanca do OZ Obce Jasov. 

3) Mandátová komisia žiada starostu Obce Jasov, aby po zložení sľubu poslanca 

odovzdal novému poslancovi OZ Obce Jasov Dušanovi Žigovi osvedčenie. 

 

K bodu č.5 – Nástup náhradníka za poslanca OZ v Jasove 

 

Na základe správy mandátovej komisie požiadal starosta Obce Jasov pána Dušana Žigu, aby 

predstúpil a zložil sľub poslanca OZ Obce Jasov.  

Pán Dušan Žiga zložil a podpísal sľub poslanca a starosta konštatoval, že od tohto momentu je 

poslanec Dušan Žiga členom OZ so všetkými právami a povinnosťami a môže hlasovať. 

Poprosil ho, aby zaujal svoje miesto na tomto OZ. Starosta Obce Jasov ďalej konštatoval, že 

z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 6 poslancov. 

 

 

 

Uznesenie k bodu č.5 programu – Správa mandátovej komisie ( príloha č.1) 

 

 

Uznesením č. 179/16OZ/2020 OZ obce Jasov  

1. berie na vedomie  

 

vzdanie sa mandátu poslanca Ing. Jozefa Mendu, bolo urobené písomne a riadne doručené 

obci Jasov na Obecný úrad v Jasove. 



2. konštatuje  
 

že podľa zápisnice Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Jasov do obecného 

zastupiteľstva konaných dňa 10.11.2018, náhradníkom s najväčším počtom platných hlasov 

385 sa stal kandidát na poslanca Dezider Bodnár  

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Juraj Dzurik., Dušan Žiga 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

Uznesením č. 180/16OZ/2020 OZ obce Jasov 

1. berie na vedomie  

 

vzdanie sa mandátu poslanca Dezidera Bodnára, bolo urobené písomne a riadne doručené 

obci Jasov na Obecný úrad v Jasove. 

 

2. konštatuje  

 

že podľa zápisnice Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Jasov do obecného 

zastupiteľstva konaných dňa 10.11.2018, ďalším náhradníkom s najväčším počtom platných 

hlasov 370 sa stal kandidát na poslanca Dušan Žiga   

 

 

Hlasovanie :  

za 6   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Juraj Dzurik., Dušan Žiga 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

K bodu č.6 – Žiadosti organizácií 

 

 Žiadosť o dotáciu obce Jasov na rok 2020 – Únia žien, požadovaná výška príspevku 

od obce bola 4500 €, nakoľko je koronavírus OZ s finančnou komisiou tejto žiadosti 

vyhovelo no v sume 1000 €. 

 

 

Uznesenie k bodu č.6 programu –  Žiadosť o dotáciu Únia žien ( príloha č.2) 

 

 

Uznesením č. 181/16OZ/2020 OZ obce Jasov 

schvaľuje  

 

 

dotáciu vo výške 1000, - € 

 



Hlasovanie :  

za 6   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Juraj Dzurik., Dušan Žiga 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 Žiadosť o dotáciu obce Jasov na rok 2020 - Občianske združenie Paťiv – Česť 

nezisková organizácia, štatutárny zástupca Ivan Žiga, Medzevská 517/ 85, 044 23 

Jasov, požadovaná suma 4200 €, OZ z dôvodu koronavírusu odsúhlasilo sumu 250 €. 

 

 

Uznesenie k bodu č.6 programu –  Žiadosť o dotáciu Občianske združenie Paťiv - Česť ( 

príloha č.3) 

 

 

Uznesením č. 182/16OZ/2020 OZ obce Jasov 

schvaľuje  

 

 

dotáciu vo výške 250, - € 

až po úprave rozpočtu 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Juraj Dzurik., Dušan Žiga 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

Poslanec Dzurik sa ospravedlnil počas obecného zastupiteľstva, z dôvodu ochorenia prerušiť 

obecné zastupiteľstvo. Starosta vysvetlil, že menovaného poslanca požiadal zúčastniť sa OZ 

z dôvodu uznášania schopnosti, nakoľko 3 poslanci neboli prítomní a zdôraznil, že z 9 

poslancov zostalo na OZ 5 poslancov a tak je OZ uznášania schopné.  

 

 

 Žiadosť o dotáciu - TJ AC, športový oddiel JASFIT, Podzámok 182 / 23, 044 23 Jasov 

 

OZ schválilo 2700 €, nakoľko obec Jasov platí réžiu a tieto finančné prostriedky budú použité 

na pokrytie energií / elektrika, voda, plyn / 

  

Uznesenie k bodu č.6 programu –  Žiadosť o dotáciu TJ AC, športový oddiel JASFIT, 

Podzámok 182 / 23, 044 23 Jasov ( príloha č.4) 

 

 

Uznesením č. 183/16OZ/2020 OZ obce Jasov 

schvaľuje  

 

 

dotáciu vo výške 2700, - € 

 

 



Hlasovanie :  

za 5   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Dušan Žiga 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 Žiadosť o dotáciu – Základná organizácia Csemadok – u v Jasove 

 

Požadovaná suma bola 3000 €, z dôvodu koronavírusu OZ schválilo sumu 1000 €.  

 

 

Uznesenie k bodu č.6 programu –  Žiadosť o dotáciu Základná organizácia Csemadok – 

u v Jasove TJ AC, ( príloha č.5) 

 

 

Uznesením č. 184/16OZ/2020 OZ obce Jasov 

schvaľuje  

 

 

dotáciu vo výške 1000, - € 

 

 

Hlasovanie :  

za 5   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Dušan Žiga 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 Žiadosť o finančnú dotáciu na rok 2020 – TJ Tatran Jasov O.z., futbalový klub, 

štatutár Jozef Zsiga, Medzevská 610, 044 23 Jasov, požadovaná suma 11 500 €, 

z dôvodu koronavírusu bolo v rozpočte schválených 6000 €. 

 

 

Uznesenie k bodu č.6 programu –  Žiadosť o dotáciu  TJ Tatran Jasov O.z. ( príloha č.6) 

 

 

 

Uznesením č. 185/16OZ/2020 OZ obce Jasov 

schvaľuje  

 

 

dotáciu vo výške 6000, - € 

2000, - € čerpať už teraz a 4000, - € až po úprave rozpočtu 

 

  

 

 

Hlasovanie :  

za 5   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Dušan Žiga 

proti 0 

zdržal sa 0 



 Žiadosť o dotáciu Klub dôchodcov v Jasove, požadovaná suma 3500, - €, z dôvodu 

koronavírusu OZ schválilo sumu 1500, - € 

 

 

Uznesenie k bodu č.6 programu –  Žiadosť o dotáciu  Klub dôchodcov v Jasove ( príloha č.7) 

 

 

Uznesením č. 186/16OZ/2020 OZ obce Jasov 

schvaľuje  

 

 

dotáciu vo výške 1500, - € 

 

 

  

 

 

Hlasovanie :  

za 5   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Dušan Žiga 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 Žiadosť o dotáciu O. z. TJ Tatran Jasov, IČO: 422508378, 04423 Jasov, požadovaná 

suma 1800, - € na organizovanie II. Ročníka Rómskeho dňa, z dôvodu koronavírusu 

bola táto žiadosť zamietnutá. 

 

 

 

Uznesenie k bodu č.6 programu –  Žiadosť o dotáciu O.z. TJ Tatran Jasov, IČO: 422508378, 

04423 Jasov  ( príloha č.8) 

 

 

 

 

Uznesením č. 187/16OZ/2020 OZ obce Jasov 

neschvaľuje  

 

 

dotáciu vo výške 1800, - € 

 

 

  

 

Hlasovanie :  

za 5   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Dušan Žiga 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 



 Žiadosť o dotáciu na rok 2020 – TJ AC Jasov, štatutárny zástupca Rastislav 

Hanigovsky / futbalový klub /, požadovaná suma 11500, - € , OZ schválilo 6000, - € 

 

  

 

Uznesenie k bodu č.6 programu –  Žiadosť o dotáciu TJ AC Jasov  ( príloha č.9) 

 

 

Uznesením č. 188/16OZ/2020 OZ obce Jasov 

schvaľuje  

 

 

dotáciu vo výške 6000, - € 

2000, - € čerpať už teraz a 4000, - € až po úprave rozpočtu 

 

 

 

  

Hlasovanie :  

za 5   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Dušan Žiga 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 Žiadosť o dotáciu DHZO Jasov, Námestie Sv. Floriána 729/5, 04423 Jasov, 

požadovaná suma 28800, - €, z dôvodu koronavírusu OZ schválilo sumu 12900, - € 

a to nasledovne: 

 4000, - € energie 

 1000, - € BOZP 

 500, - € PZP autá 

 3000, - € dotácia od štátu 

 600, - € postrekové stroje / COVID – 19 / 

 Čistá dotácia pre DHZO Jasov je 3800, - € 

 

Uznesenie k bodu č.6 programu –  Žiadosť o dotáciu DHZO Jasov, Námestie Sv. Floriána 

729/5, 04423 Jasov ( príloha č.10) 

 

 

Uznesením č. 189/16OZ/2020 OZ obce Jasov 

schvaľuje  

 

 

dotáciu vo výške 12900, - € 

a to nasledovne: 4000, - € energie 

    1000, - € BOZP 

           500, - € PZP autá 

         3000, - € dotácia od štátu 

      600, - € postrekové stroje / COVID – 19 / 

  Čistá dotácia pre DHZO Jasov je 3800, - € 

 

 



 Hlasovanie :  

za 5   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Dušan Žiga 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

 

 Žiadosť o dotáciu – Loď života o. z., Haviarska 4, 040 01 Košice, zastúpená Jánom 

Šimkom štatutárnym zástupcom, požadovaná suma 1000, - €, z dôvodu koronavírusu 

bola táto žiadosť zamietnutá. 

 

 

Uznesenie k bodu č.6 programu –  Žiadosť o dotáciu Loď života o. z., Haviarska 4, 040 01 

Košice ( príloha č.11) 

 

 

Uznesením č. 190/16OZ/2020 OZ obce Jasov 

neschvaľuje  

 

 

dotáciu vo výške 1000, - € 

 

 

 

 Hlasovanie :  

za 5   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Dušan Žiga 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 Žiadosť o dotáciu Lapaj Rally Team, Orechová 580/6, 044 23 Jasov 

OZ schválilo z dôvodu koronavírusu dotáciu vo výške 500, - € 

 

 

Uznesenie k bodu č.6 programu –  Žiadosť o dotáciu Lapaj Rally Team, Orechová 580/6, 044 

23 Jasov ( príloha č.12) 

 

 

Uznesením č. 191/16OZ/2020 OZ obce Jasov 

schvaľuje  

 

 

dotáciu vo výške 500, - € 

po úprave rozpočtu 

 

 

 

 

 Hlasovanie :  

za 5   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Dušan Žiga 



proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

Žiadosť o dotáciu – Základná organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku v Poproči, 

požadovaná suma 196, - €,  OZ túto žiadosť zamietlo. 

 

 

Uznesenie k bodu č.6 programu –  Žiadosť o dotáciu Základná organizácia jednoty 

dôchodcov na Slovensku v Poproči ( príloha č.13) 

 

 

Uznesením č. 192/16OZ/2020 OZ obce Jasov 

neschvaľuje  

 

 

dotáciu vo výške 196, - € 

 

 

 

 

 Hlasovanie :  

za 5   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Dušan Žiga 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

 

 Žiadosť o dotáciu Sedmokráska n. o. / denný stacionár /, Petrovany 379, 082 53, 

požadovaná suma 12840, - € za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 na poskytovanie 

sociálnej služby ambulantnou formou v dennom stacionári v Jasove. Jeden kvartál 

obec zaplatila vo výške 3210, - €. Nakoľko denný stacionár nebude ďalej 

prevádzkovaný / ukončená činnosť /, žiadosť bude následne zamietnutá. 

 

 

 

Uznesenie k bodu č.6 programu –  Žiadosť o dotáciu Sedmokráska n. o. / denný stacionár /, 

Petrovany 379, 082 53 ( príloha č.14) 

 

 

Uznesením č. 193/16OZ/2020 OZ obce Jasov 

schvaľuje  

 

 

dotáciu vo výške 3210, - € 

 

 

 

 

 



 Hlasovanie :  

za 5   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Dušan Žiga 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

 Žiadosť o dotáciu Senior klub – Romanojílo, Medzevská 717/135, 044 23 Jasov, 

požadovaná suma 1800, - € na akciu poznávací zájazd do Maďarska, posedenie pri 

guľáši, mikulášske balíčky, vlastné zdroje sú vo výške 20%. Z dôvodu koronavírusu 

bola schválená dotácia vo výške 1000, - € 

 

 

 

Uznesenie k bodu č.6 programu –  Žiadosť o dotáciu Senior klub – Romanojílo, Medzevská 

717/135, 044 23 Jasov ( príloha č.15) 

 

 

Uznesením č. 194/16OZ/2020 OZ obce Jasov 

schvaľuje  

 

 

dotáciu vo výške 1000, - € 

 

 

 

 

 Hlasovanie :  

za 5   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Dušan Žiga 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

 Žiadosť o dotáciu Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou, Hlavná č. 67, 045 

01 Moldava nad Bodvou, požadovaná suma 1000, - € na zakúpenie 6 krojov , 

kostýmov a obuvi pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Z dôvodu 

koronavírusu bola schválená dotácia vo výške 500, - € 

 

 

 

Uznesenie k bodu č.6 programu –  Žiadosť o dotáciu Základná umelecká škola Moldava nad 

Bodvou, Hlavná č. 67, 045 01 Moldava nad Bodvou ( príloha č.16) 

 

 

Uznesením č. 195/16OZ/2020 OZ obce Jasov 

schvaľuje  

 

 

dotáciu vo výške 500, - € 

až po úprave rozpočtu 



 Hlasovanie :  

za 5   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Dušan Žiga 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

 Žiadosť o dotáciu na výstavbu betónovej steny - TJ AC Jasov – lukostrelecký oddiel, 

zastúpená Ing. Petrom Nagym štatutárnym zástupcom, Popročská 609/4, 044 23 Jasov. 

Žiadosť bola schválená, po výberovom konaní v súťaži o vybudovanie betónového 

múru bolo v rozpočte schválených 8000, - € na financovanie plotu a dotácia 1000, - € 

na činnosť klubu. 

 

  

 

Uznesenie k bodu č.6 programu –  Žiadosť o dotáciu TJ AC Jasov – lukostrelecký oddiel ( 

príloha č.17) 

 

 

Uznesením č. 196/16OZ/2020 OZ obce Jasov 

schvaľuje  

 

 

dotáciu vo výške 9000, - € a to v pomere: 1000, - € dotácia na činnosť klubu 

     8000, - € financovanie plotu 

 

 

 

 

 

 Hlasovanie :  

za 5   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Dušan Žiga 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

 

K bodu č.7 –  MAS Rudohorie 

 

Žiadosť MAS Rudohorie na navýšenie dotácie od obce Jasov vo výške 1000, - €. Na 

spoločnom stretnutí všetkých obcí sa táto suma jednohlasne odsúhlasila. Každá obec prispeje 

výškou 1000, - € ako jednorazového mimoriadneho členského príspevku na chod MAS 

Rudohoria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie k bodu č.7 programu –  Žiadosť o dotáciu MAS Rudohorie ( príloha č.18) 

 

 

Uznesením č. 197/16OZ/2020 OZ obce Jasov 

schvaľuje  

 

 

zaplatenie jednorazového mimoriadneho členského príspevku 1000, - € 

 

 

 Hlasovanie :  

za 5   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Dušan Žiga 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

K bodu č.8 –  Územný plán 

 

Starosta odovzdal slovo p. Mariane Šimkovej. 

OZ sa dohodlo, že potrebuje ÚP ešte v minulom roku. Na základe podnetov od občanov 

budem spracovávať zmeny a doplnky ÚP podľa ktorého sa bude stavať. Investície ktoré sa 

majú robiť nie sú v súlade s platným ÚP. Každá zmena musí byť obsiahnutá v ÚP. Obec chce 

doplniť chodník, stavať zberný dvor, tie nie sú v ÚP i podnety občanov treba zapracovať. Pri 

min. stretnutí sa preberal bod p. Paulinského, kt. žiadal autoumyvárku a manželia Švečkovci 

boli proti tomu, aby tá autoumyvárka stála oproti nim. Keby tá plocha v ÚP bola zakreslená, 

nachádzalo by sa to v záplavovom území. Pri schvaľovacom procese tohto projektu 

vodohospodársky podnik p. Petrová v Košiciach to odmietla na základe zákona  č.7/2010. Po 

povodniach nedovolia nové plochy v záplavovom území. 

Obec ponúkla plochu, ktorá by bola zaujímavá aj pre p. Paulinského, ide o plochu patriacu 

obci v blízkosti autokempingu. Tento podnet je potrebné zapracovať do zmien a doplnkov 

v ÚP. Po zakreslení sa bude tento podnet prerokovávať, občania i organizácie budú môcť 

podávať písomné pripomienky na OU. Tieto pripomienky sa budú vyhodnocovať. Osoba 

spôsobilá na obstarávanie územno – plánovacej dokumentácie p. Vladimír Debnár podpíše 

s obcou Jasov pracovnú zmluvu. Pán Debnár urobí tabuľkové vyhodnotenie všetkých 

pripomienok, dané pripomienky budú buď akceptované alebo neakceptované, bude 

rozhodovať OZ. V prípade neakceptovaných pripomienok sa bude musieť urobiť 

prerokovanie neakceptovaných pripomienok, kde bude musieť byť vysvetlený dôvod prečo sa 

pripomienke nevyhovelo. Po vyhodnotení pripomienok p. Šimková ešte raz zakreslí zmeny 

a doplnky v ÚP. 

 

Pani Paulinská ako pôvodná majiteľka pozemku na ktorom mala stáť autoumyvárka 

poukázala, že výmena pozemkov by mala byť výhodná pre obe strany pre obec i pre vlastníka 

meneného pozemku. 

Poslanec Kaputa : je to najkontroverznejší bod ÚP, my ako poslanci sme rozmýšľali a dostali 

sme i viacero podnetov od občanov súhlasných i nesúhlasných. Po rozhovore s p. Paulínskym 

sme dospeli k záveru, že plocha v blízkosti autokempingu by sa mohla zakresliť do ÚP no tak 

aby sa to dalo ešte pripomienkovať. Bude ešte stretnutie s opátom a premonštrátmi, na ktorom 

p. Paulinský vysvetlí aj im svoj zámer, pretože aj oni budú mať nejaké pripomienky k výzoru 

a fungovaniu a aj občania sa budú môcť vyjadriť. P. Paulinského sme požiadali o predloženie 



návrhu ako by to malo vyzerať a na ktorej parcele by to malo byť. Tento návrh sa bude 

následne prerokovávať s pamiatkarmi, občanmi atď. 

 

 

Uznesenie k bodu č.8 programu –  Územný plán  

 

 

Uznesením č. 198/16OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje  

 

 

podnet firmy Slovak Arbitration Center s. r. o. zastúpenou Judr. Petrom Paulinským, 

konateľom spoločnosti, na zapracovanie do zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O  v lokalite pri hoteli 

(č.12) na umiestnenie plochy pre autoumyvárku so zeleňou, parkovaním a službami (t. j. 

polyfunkčnej plochy, občianska vybavenosť a nezávadná výroba) s odporučením na výmenu 

pozemkov s obcou až po schválení zmien a doplnkov. 

 

 

 Hlasovanie :  

za 5   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Dušan Žiga 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

K bodu č.9 –  Rôzne 

 

Starosta odovzdal slovo poslancovi Kaputovi. 

Je už tradíciou prijať uznesenie proti Kositu, proti rozširovaniu skládky. Kosit sa snaží 

rozšíriť skládku, ktorá sa nachádza nad obcou s kapacitou 84 000 m³ a Kosit plánuje II. etapu 

ktorá by mala kapacitu 160 000 m³. Pôvodne to mala byť skládka na tuhý odpad 

z domácnosti, tak to je aj v ÚP, ale už niekoľko rokov sa tam zanáša aj priemyselný a 

nebezpečnejší odpad. V novej žiadosti Kosit chce, aby tam mohol navážať aj priemyselný 

a nebezpečnejší odpad. V marci po návšteve p. Čutkovej podali žiadosť na zmenu 

prevádzkového poriadku skládky, ale po preštudovaní sa zistilo, že Kosit nemá momentálne 

povolenie na prevádzku skládky a za tou úpravou prevádzkového poriadku sa skrýva aj to, že 

Kosit žiada nové povolenie na prevádzku skládky a doplnenie I. etapy. Obec podala záporné 

stanovisko na túto žiadosť o zmenu prevádzkového poriadku. IŠZP sa priklonil na stranu 

Kositu a dali povolenie na prevádzku skládky. Toto rozhodnutie obec dostala 22.06.2020 

s tým, že obec má 15 dní na odvolanie. Obec chce požiadať p. Pavčíka, aby pomohol 

s odvolaním, nakoľko on je právny zástupca obce a má skúsenosti i s obcou Jasov 

i s Kositom. 

Bol zverejnený list od Kositu – upovedomenie, v ktorom Kosit žiada obec o stavebné 

povolenie na II. etapu skládky TKO v Jasove. Žiada stavebný úrad o záväzné stanovisko. OZ 

nevie stavebný úrad zaviazať o kladné alebo záporné stanovisko, ale v upovedomení je 

uvedené, že ak sa obec nevyjadrí do 30 dní, berie sa to ako súhlas. Obec s tým však nesúhlasí. 

OZ žiada starostu obce Jasov, aby poslal záväzné záporné stanovisko v súvislosti s II. etapou 

na toto upovedomenie.   

Starosta odovzdal slovo p. Pavčíkovi, ktorý právne zastupuje obec Jasov, aby sa vyjadril 

k danej veci. 



Pavčík: po preštudovaní daného materiálu som našiel viacero nedostatkov a rozporov so 

zákonom i so skutočnosťou. IŠZP neakceptoval vôľu obce Jasov, bola mu doručená 

upovedomením o začatí konania, keď listom z 25.5.2020 obec Jasov nesúhlasila 

s rozširovaním skládky a vyjadrila svojím uznesením. IŠZP sa vyjadril k nesúhlasu takým 

spôsobom, že predmetná žiadosť obce o uzatvorenie predmetnej skládky odpadov nespĺňa 

požiadavky na uzatvorenie skládky odpadov, nespĺňa požiadavky na obmedzenie činnosti 

skládky, nespĺňa požiadavky na zrušenie prevádzky, ale nebolo vysvetlené odôvodnenie. 

Pokiaľ je rozhodnutie nepreskúmateľné a v tomto prípade je nepreskúmateľné, je možné sa 

voči tomuto rozhodnutiu odvolať. 

p. Pavčík pripraví toto odvolanie tak, aby spĺňalo zákonom stanovené podmienky aj 

s odôvodnením prečo túto skládku obec nechce, prečo sú obavy z toho, že sa skládka TKO 

zmení na skládku priemyselného a nebezpečného odpadu, ktorá ak sa rozbehne nebude sa už 

dať zastaviť. 

 

Pani Paulinská položila otázku ako je to v terajšom územnom pláne? Neuvažuje sa 

skládkovanie? P. Šimková odpovedala, že ÚP obce Jasov v terajšej podobe bol vypracovaný 

v roku 2008 odovzdaný a schválený. V roku 2007 došlo k schváleniu IŠZP s názvom 

integrované povolenie pre zariadenie na zneškodňovanie odpadu a tam v ÚP sú nakreslené 

rozšírenia tejto skládky, ale je to v súlade s ÚP VUC Košického samosprávneho kraja, čiže 

platný ÚP obce Jasov obsahuje 2 plochy, kde by sa to mohlo rozširovať, ale len pre odpad 

TKO z domácnosti inak by nemohol byť schválený. K tomuto sa vyjadruje Košický 

samosprávny kraj. V roku 2009 bolo rozšírené It kazetko aj o skládkovanie nebezpečného 

odpadu v mnohých komunitách 5 ton ročne mohlo byť navážané z vonku lebo pôvodné It 

kazetko z 2007 roku dovoľovalo mať iba taký, ktorý sa vyprodukoval priamo na tej skládke. 

V roku 2009 to bolo rozšírené a aktivity Kositu sú v rozpore s ÚP obce aj s ÚP VUC 

Košického samosprávneho kraja. 

P. Paulinská položila ďalšiu otázku: keďže ide o Kosit Jasov s.r.o. tá žiadosť je Kositom Jasov 

s. r. o.? a Kosit Jasov s. r. o. je spoločníkom Kositu a obce Jasov kto je zástupcom obce Jasov 

tejto spoločnosti? 

Starosta odpovedal, že dozorná rada už nie je tú tvoril p. Menda, p. Martinove a konateľom 

bol p. Bodnár. Pán Bodnár sa vzdal funkcie a na pracovnej porade sa dohodlo, že novým 

konateľom bude p. poslanec Kaputa ak to prijme. 

Poslanec Kaputa doplnil, že Kosit Jasov s. r. o. má 3 konateľov 2 sú zo strany Kositu a jeden 

je zo strany obce. Obec je spoločníkom, ale má iba 23%. Obec zastupujú 2 právni zástupcovia 

p. Pavčík a p. Pavlínsky, ktorí budú vo veci skládky konať. 

 

 

 

Uznesenie k bodu č.9 programu –  Rôzne - Skládka KOSIT Jasov s. r. o.  

 

 

Uznesením č. 199/16OZ/2020 OZ obce Jasov 
 

1. poveruje 

 

starostu obce, aby zabezpečil prostredníctvom právneho zástupcu obce JUDr. Dušana Pavčíka 

podať odvolanie voči rozhodnutiu 5236/57/2020-18531/2020/75100104/Z6 zo dňa 

18.06.2020, ktorým sa mení integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 7438-

35081/2007/Vel/750100104 zo dňa 30.10.2007 zmenené IŽP Košice rozhodnutím č. 3242-

19436/2009/Mil/750100104/Z1 zo dňa 16.06.2009, ktorým bola povolená činnosť v 

prevádzke "Jasov - skládka odpadov" 044 23 Jasov, okres Košice - okolie, prevádzkovateľovi 

KOSIT Jasov s. r. o. 



2. poveruje 

 

starostu obce, aby zabezpečil cestou stavebného úradu Poproč, aby v súlade s 

ustanovením §120 ods. 2 stavebného zákona zaslal písomné záväzné stanovisko podľa §140b 

stavebného zákona vo veci povolenia stavby "Jasov - skládka odpadov II. etapa - 1. časť. 
 

 

 

 Hlasovanie :  

za 5   Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Horváth., I. Filčáková., Dušan Žiga 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

K bodu č.10 –  Interpelácie 

 

Kaputa: dom smútku, rieši sa strecha? Nakoľko zateká a stojí tam voda. 

 

Starosta: rieši sa to, robotníci už nastúpili a bolo sľúbené že v priebehu 30 – 35 dní sa to dá do 

poriadku. S p. Hudákom sa riešila aj elektrika, pretože sa tam už niečo opravovalo bude 

potrebné urobiť i elektriku. Cena aj s prácou bude cca okolo 600 , - € treba však počítať 

s rezervou, rozpočet je upravený na 1000, - € /elektrika / a dom smútku – strecha, už je 

podpísaná verejná súťaž 15 000, - € bolo plánovaných v rozpočte, po vysúťažení je cena 16 

100, - € bez DPH. 

 

Filčáková: potok, čo ďalej s potokom v obci, pretože tam vzniká ďalšie smetisko. 

 

Starosta: Olšavská je na pôde Bodrogu, špatí tam hlina. Začali robiť no nakoľko ich vedenie 

presunulo inam a oni nemali dostatok techniky nebolo to dokončené, ale po rozhovore 

s povodím Bodrogu bolo prisľúbené, že to prídu dokončiť. 

 

Turčik: v akom stave je rampa, je to hotové? 

 

Starosta: áno boli to urobiť, je to hotové. 

 

 

K bodu č.11 –  Diskusia 

 

Szegediová : Pri kachličkárni dlažba rozbitá pri vchode, bolo by dobré dať predlaždiť. 

 

Starosta: viem o tom, bol som sa pozrieť, treba opraviť dlažbu, vchodové dvere, poškodený 

šablón, stavebná komisia sa k tomu vyjadrí a vydá stanovisko. Mohlo by sa to riešiť s fondu 

opráv. 

 

Beňová: 26.5.2020 posla na OU žiadosť, neprišla jej odpoveď. 

 

Starosta: žiadosť evidujeme, na nasledujúcej pracovnej porade by sa to mohlo riešiť 

s poslancami. Má to na starosti kultúrna komisia a susedské vzťahy bude riešiť komisia. 

Problémom je živý plot. Bude sa to riešiť. 

 

Ivan Žiga: Paťiv česť O. z. – žiadosť – bližšia špecifikácia. 



Starosta: spojili sme obe žiadosti. V prvej žiadate 4200, - €, 5% z požadovanej sumy, celkové 

náklady na projekt činia 4410, - €, poskytnutá dotácia od obce Jasov v predchádzajúcich 

rokoch 2019 bola 500, - €, potom došla žiadosť o dofinancovanie projektu kultúrne 

vzdelávanie pre Klub mládeže. Z dôvodu koronavírusu bola dotácia krátená na 250, - € a slúži 

na dofinancovanie projektu po úprave rozpočtu. 

 

Mrázová : poslala žiadosť o úpravu cestnej komunikácie na ulici ku kachličkárni, otázka znela 

či a ako to bude riešené? 

 

Starosta: žiadosť evidujeme, bol problém v rozpočte, na komunikáciu bolo určených 100 000, 

- € na úpravu cestnej komunikácie. OZ rozhodlo vzhľadom ku koronavírusu, že do takých 

veľkých opráv sa tento rok nebude investovať, ale bude sa to však riešiť, pozrie sa nato 

i stavebná komisia a bude sa hľadať aspoň dočasné riešenie. 

 

Takáčová: položila otázku ako to je s obecným trhoviskom? Ak bolo vyhlásene v rozhlase, že 

súkromný podnikateľ tam má predávať do 14.20 prečo tam už o 14.00 nebol, prečo bol odtiaľ 

vyhnaný? 

 

Starosta: súkromný podnikateľ z trhoviska nebol vyhnaný, no nemal funkčnú registračnú 

pokladňu. Obec uprednostňuje domácich súkromných podnikateľov, nebráni ani v predaji 

iným cudzím súkromným podnikateľom, ale vyžaduje splnenie zákonom stanovených 

podmienok k predaju čiže v tomto prípade funkčnú registračnú pokladňu. 

 

Pri tejto problematike bolo spomenuté, že v prípade cudzieho štátneho príslušníka / maďara, 

poliaka atď/ predajcu napr. mäsa, musí mať predávajúci nielen vyhradený čas predaja, ale 

i potvrdenie o tom, že to nahlásil na veterine. 

Padla námietka na vzhľad trhoviska, občania poukázali nato, že trhovisko by malo mať 

prevádzkový poriadok, tečúcu vodu, WC no ničím takým nedisponuje. Trhovisko podľa 

občanov nespĺňa technické požiadavky. 

 

Szegediová: sa zaujímala o dotácie a položila otázku prečo jednotlivé organizácie dostali 

rôzne sumy dotácií? Jedni viac iní menej? Prečo vzhľadom ku koronavírusu nedostali všetky 

žiadajúce organizácie rovnakú sumu dotácie. 

 

Starosta: dotácie boli rozdeľované podľa potrieb jednotlivých organizácií a možnostiam obce 

vzhľadom ku koronavírusu. 

 

Mrázová : sa zaujímala prečo obec užšie nespolupracuje s políciou v Jasove, nakoľko sa 

objavujú prípady predaja marihuany u maloletých detí a výtržností. Treba zvýšiť kontroly. 

 

Starosta: obec spolupracuje s políciou, máme aj poriadkovú službu, spolupráca je aj MOPS 

s políciou, robia sa aj školenia. Obec bude dohliadať aj na plnenie povinností MOPS 

a v prípade zistených nedostatkov plnenia povinností MOPS bude vyvodzovať dôsledky. 

Napomôcť by mohol i kamerový systém, ktorý sa bude inštalovať. 

 

Szegediová: prečo nie sú na trhovisku zvýšené kontroly? 

 

Starosta: MOPS pred trhoviskom kontroluje, budú 2 skupiny jednu bude riadiť p. Žiga st. 

a druhú pán Horváth st. Bude sa inštalovať aj kamerový systém, ktorý bude rozšírený nielen 

na trhovisko a ulicu, ale kamery budú i pri kostole,  i na cintoríne. 

 



Ďalšia otázka p. Szegediovej : ak je autokemping uzavretý a organizácie z Jasova by chceli 

vonku na dvore v altánku variť guľáš, či by bola taká možnosť to odsúhlasiť? 

 

Filčáková: nie je to najlepším riešením,  autokemping je uzavretý. 

 

Starosta : autokemping sa bude riešiť na pracovnej porade a budú prizvaní i právni 

zástupcovia. 

 

Šimková : nakoľko je koronakríza, finančné prostriedky sú obmedzené, sú však obce, ktorých 

sa koronakríza takmer nedotkla, sú to obce, ktoré majú zriadené sociálne podniky. Aj 

v uznesení obce Jasov bolo, že starosta má zvolať do konca roka 2020 verejné zhromaždenie 

na túto tému. 

Je dôležité vedieť o týchto sociálnych podnikoch viac, nakoľko umožňujú obciam aj bez 

verejných obstarávaní zabezpečiť prácu svojimi ľuďmi.  Sociálny podnik je výborným 

riešením, ako si vie obec pomôcť aj počas koronakrízy , finančné prostriedky zostávajú 

v obci. Podarilo sa zorganizovať stretnutie s p. starostom s Tepličky, kde takýto sociálny 

podnik funguje a pani Anežkou Kuchtovou, ktorá je z regionálneho centra. Na tomto stretnutí 

– verejnom zhromaždení oboznámia obec Jasov i občanov s procesom fungovania, vysvetlia 

aké sú výhody týchto sociálnych podnikov a aký môže mať obec z týchto podnikov úžitok. 

Začiatkom júla sa môže toto verejné zhromaždenie uskutočniť. 

 

Bröstl: mal výhrady k slovám p. Šimkovej ohľadom soc. podnikov, načo mu p. Šimková 

odpovedala, aby prišiel na zhromaždenie a tam bude obšírnejšie vysvetlené financovanie 

a fungovanie týchto podnikov. 

 

Starosta odovzdal slovo prednostovi. 

 

Prednosta: 8 rokov som pôsobil ako poslanec na VÚC. Týmito sociálnymi podnikmi sa VÚC 

zaoberalo. Ja podporujem myšlienku sociálneho podniku, bol som v komisii pre regionálny 

rozvoj v Košickom samosprávnom kraji a týkalo sa to aj tohto regiónu. Zúčastnil som sa 

školení na ktorých sa rozoberal vznik takýchto soc. podnikov. Bol by som rád, keby aj v obci 

Jasov vznikol sociálny podnik, no začiatok jeho vzniku je podmienený vlastnými 

prostriedkami obce. 

Najprv sme pripravili a urobili zberný dvor, ten je základom toho, aby ten sociálny podnik 

mohol fungovať. Pretože na zberný dvor dostaneme traktor, techniku a budú zamestnaní prví 

2 až 3 ľudia. Dostaneme kontajnery a iné príslušenstvo, ktoré bude slúžiť obci, aby sa 

pluhovalo a čistila sa obec a potom sa budeme môcť pustiť do druhej fázy a zamestnať ľudí, 

ktorí majú príslušné vzdelanie a chcú pracovať pod obcou. Štát dáva dotáciu, ale je potrebné 

si uvedomiť, že dotácia sa poskytuje na cca 2 roky a potom obec musí byť pripravená tak ,aby 

ich dokázala zamestnávať naďalej, musí mať pripravené zámery, ako by to fungovalo aj po 

skončení dotácií. 

 

Bröstl: beží projekt zníženia energetickej náročnosti obecných budov, ako dlho sa bude ešte 

zatepľovať? 

  

Prednosta: zatepľovať sa bude ešte istý čas, za normálnych okolností by to už bolo v priebehu 

2 týždňov hotové, no vznikol technický problém – elektrické vedenie, ktoré je vedené na OU 

je v blízkosti 15 cm od steny a izolácia ma hrúbku 17 cm. Pokiaľ sa to dalo urobiť sa to 

urobilo a poslali sme požiadavku na elektrárne, aby nám elektrické vedenie preložili alebo 

dali do jedného kábla, momentálne čakáme na vyjadrenie a súhlas, aby sme mohli tie káble 

preložiť. 



 

Bröstl: okrem budovy OU, ktorá obecná budova sa bude ešte zatepľovať? Pretože to je projekt 

znižovania energetickej náročnosti obecných budov a za 156 000, - € je to priveľa za 

zateplenie iba budovy OU. 

 

Starosta: Bola na to výzva, dostali sme dotáciu 120 000, - €  s DPH to vychádza na cca 150 

000, - € a obec to bude stáť 5%. Bude sa robiť ešte asfalt, bola urobená výmena okien, 

výmena kúrenia, kotla, zateplenie strechy. 

 

Pán Bröstl žiada nahliadnuť do projektu, nakoľko sa mu vidí vysoká suma za zateplenie OU. 

Starosta: ak je výzva na zatepľovanie OU tak nemôžme zatepľovať iné budovy. 

 

Prednosta: výberové konanie bolo ukončené ešte v roku 2019, my iba pokračujeme ďalej 

v tom čo bolo vysúťažené. My nemôžeme odstúpiť od projektu, inak by nebola zateplená ani 

táto budova. V roku 2018 sa uchádzači mohli uchádzať o to za akú cenu zateplia túto budovu 

a vyhral uchádzač, ktorý dal najnižšiu cenu. My nevieme už túto fázu ovplyvniť, my sa 

snažíme, aby budova OU bola čo najskôr zateplená. 

Skôr než bol podaný samotný projekt ministerstvom, musel projekt spĺňať nejaké podmienky 

a až na základe toho ministerstvo schválilo projekt a potom bolo urobené výberové konanie. 

Eurofondy fungujú takýmto spôsobom. 

 

 

Pán Malatinec položil otázku, či a ako je cesta vedľa jeho domu označená nakoľko veľa áut 

chodí cez mostík pred jeho domom, celý mostík praská, denne tam prejde 15 – 30 áut. Chcel 

preto vedieť či tá cesta je vedená ako komunikácia alebo iba ako poľná cesta.? 

 

Starosta: bude to potrebné pozrieť, poprosí p. Šimkovú, aby sa pozrela a zistila ako je to 

uvedené, ale pravdepodobne sa nebude jednať o komunikáciu. 

 

Prednosta : chcem sa vrátiť ešte k téme skládka odpadov a ubezpečiť občanov, že zo strany 

obce a aj z mojej strany urobíme všetko preto, aby táto skládka v Jasove nebola. Každé jedno 

rozhodnutie, ktoré príde na OU sa snažíme zverejniť a poslať poslancom, aby boli všetci 

občania informovaní a aby sme docielili, že táto skládka v Jasove nebude.         

 

 

 

K bodu č.12 –  Záver 

 

Po skončení diskusie starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

  

  

V Jasove, 10.7.2020 

Zapísala: V. Filčáková   

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

 

 

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

          Juraj Dzurik           Štefan Turčik 



                                                            

 

 

 

 

           

 

                                                                                          

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

     Ing. Kamil Munnich, PhD.                                                Marián Dzurik 

             prednosta                                                                        starosta 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


