Zápisnica
z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 10.marca 2014
Prítomní :
starosta obce :
poslanci OZ :

Ing.Gabriel Nagy
PaedDr.Pavol Martinove, Ing.Jozef Menda, Marian Dzurik,
Dezider Bodnár, Ing. Jana Sabolová, Štefan Turčik

Neprítomní poslanci OZ : Ing. Ervin Bačo, Mgr. Mária Pekarovičová,
Alexander Horváth -ospravedlnení
Ostatní prítomní :
Občania :

podľa prezenčnej listiny

Program rokovania
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba návrhovej komisie
3. a)Určenie overovateľov zápisnice
b) Určenie zapisovateľa
4. Správa o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ
5. Návrh I.zmeny programového rozpočtu obce na rok 2014
6. Návrh dodatku č.4 k VZN 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
7. Určenie výšky dotácie na činnosť CVČ a výšky dotácie na záujmovú činnosť
8. Návrh dodatku č.4 k Zmluve o spoločnom obecnom úrade
9. Návrh dodatku č.1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s firmou MON-DREV s.r.o.
10. Žiadosť o skončenie nájmu v nájomných obecných bytoch v 20 b.j. dohodou
11. Žiadosť o zámenu nájomných obecných bytov v 20 b.j.
12. Žiadosť o prenájom obecných bytov v 20 b.j.
13. Žiadosť AVE Košice s.r.o. o zvýšenie poplatkov obce Jasov za uskladnenie odpadu na
skládku odpadu
14. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 pre spoločenské organizácie
obce Jasov
15. Návrh na rozšírenie vodovodnej siete v obci Jasov
16. Rôzne
17. Interpelácie
18. Diskusia
19. 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, hlasovaním za 5, proti 0, zdržal sa 0 poslanci s jeho
bodmi jednohlasne súhlasili.
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K bodu č.2 – Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol do návrhovej komisie poslancov: PaedDr. Pavla Martinove a Štefana Turčika.
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: Ing.Sabolová Jana, Marian Dzurik
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0, overovatelia zápisnice odsúhlasení
b) Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľku z rokovania starosta určil pracovníčku obecného úradu Zuzanu Csoltkovú
K bodu č.4 – Správa o plnení prijatých uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach OZ
Starosta oboznámil prítomných so správou o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí OZ /príloha č.1/. OZ uznesením č. 213/08OZ/2013 zo dňa 26.8.2013 schválilo
vypracovanie a podanie žiadosti o NFP na FSR v rámci výzvy OP ZaSI-FSR-2012/2.1./02
a uložilo obecnému úradu v spolupráci s organizáciou CRR KK n.o. spracovať žiadosť o NFP do
30.9.2013. Do tohto termínu bola úloha splnená čiastočne a bol zadaný nový termín do
29.11.2013. Žiadosť bola zaslaná na FSR 27.11.2013. Týmto je úloha splnená. Uznesením č.
222/11OZ/2013 OZ obce Jasov uložilo likvidačnej komisii určiť spôsob likvidácie vyradeného
majetku s termínom do 15.12.2013. Zatiaľ nie je splnené z dôvodu pracovnej vyťaženosti
a zaneprázdnenosti členov komisie. Nový termín je 30.4.2014. Uznesením č. 240/12OZ/2013
OZ schválilo odpredaj majetku obce pre firmu AVE Jasov s.r.o. Zmluva bola v mesiaci január
podpísaná a v marci zaslaná na zavkladovanie na katastrálny úrad, čím bola úloha splnená.
Uznesením 241/12OZ/2013 zo dňa 23.12.2013 OZ obce schválilo zmenu v nájomnej zmluve
č.18/4/2011 pričom doterajší nájomcovia Horváthová Antónia a Hudák Marian sa nahrádzajú
novým nájomcom Žigovou Veronikou a uložilo obecnému úradu pripraviť zmenu nájomnej
zmluvy do 15.1.2014. Zmluva bola v termíne pripravená a podpísaná, úloha splnená. Uznesením
č. 242/12OZ/2013 zo dňa 23.12.2013 OZ schválilo prenájom trojizbových bytov v 20 b.j. pre
žiadateľov Greizingerovú Renátu, Norberta Sačka s Terezou Hiblárovou a Kellerovú Ľuboslavu.
Zároveň uložilo obecnému úradu pripraviť nájomné zmluvy do 31.12.2013 Zmluvy boli
podpísané a nájomníci sa nasťahovali do bytov v mesiaci január 2014, úloha splnená. Uznesením
č.246/12OZ/2013 z 23.12.2013 OZ schválilo poskytnutie finančnej pomoci formou poukážky
v hodnote 7 eur dôchodcom obce vo veku 62 rokov vrátane. Úloha splnená, dôchodcom boli
v mesiaci december poukážky rozdané.
Uznesením č. 248/03OZ/2014 OZ obce Jasov
berie na vedomie
správu o plnení prijatých uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach OZ
Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
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K bodu č.5 – Návrh I.zmeny programového rozpočtu obce Jasov na rok 2014
Predsedníčka finančnej komisie p. Jana Sabolová oboznámila prítomných s návrhom zmeny
rozpočtu obce Jasov na rok 2014, ktorý aj po vykonaní zmeny zostane prebytkový. Tento návrh
zmeny rozpočtu je prílohou č. 2 zápisnice. Zároveň starosta oboznámil prítomných so
stanoviskom hlavného kontrolóra obce, ktorý odporučil túto zmenu rozpočtu schváliť./príloha
č.3/
Uznesením č. 2249/03OZ/2014 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu I.zmeny programového rozpočtu na rok 2014
2. schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.1/2014
Hlasovanie /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č. 6 – Návrh dodatku č.4 k VZN 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
Nakoľko nebol prítomný dostatočný počet poslancov na schválenie VZN, bod č.6 programu bol
presunutý na neskôr.
K bodu č.7 – Určenie výšky dotácie na činnosť CVČ a výšky dotácie na záujmovú činnosť.
Starosta oboznámil prítomných s návrhom dodatku č.1 k VZN č.3/2009, ktorý sa týka dotácií na
činnosť CVČ a záujmovú činnosť./príloha č.4/ V roku 2013 bola schválená výška dotácie na
činnosť CVČ, je potrebné túto dotáciu schváliť aj na rok 2014. Navrhnutá výška dotácie na rok
2014 je 15eur/1mesiac/1dieťa. K tomuto návrhu nikto z poslancov nemal námietky ani
pripomienky.
Uznesením č.250/03OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
výšku príspevku na rok 2014 v hodnote 15 eur na jedno dieťa na jeden mesiac pre centrá
voľného času, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v obci Jasov, s ktorými bude uzavretá
dohoda a taktiež pre organizácie vykonávajúce záujmovú činnosť na území obce Jasov.
Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.8 – Návrh dodatku č.4 k zmluve o spoločnom obecnom úrade
Starosta oboznámil prítomných s dodatkom č.4 /príloha č.5/ k zmluve o spoločnom obecnom
úrade, ktorého predmetom je zákonné zvýšenie tarifnej mzdy pracovníčky úradu o 16 eur
mesačne s účinnosťou od 1.1.2014., čím sa zvyšujú mzdové náklady na zamestnanca. Z tohto
dôvodu je potrebné zvýšenie výšky príspevku účastníkov zmluvy.
Uznesením č.251/03OZ/2014 OZ obce
schvaľuje
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dodatok č.4 k zmluve o spoločnom obecnom úrade uzatvorenej medzi obcami Jasov,
Poproč,Rudník, Šemša, Malá Ida, Bukovec v zmysle predloženého návrhu bez zmien
a pripomienok.
Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č. 9 –Návrh dodatku č.1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s firmou
MON-DREv s.r.o.
Obec Jasov plánuje postaviť bytovku 12b.j. v spolupráci s firmou MON-DREV s.r.o., s ktorou je
uzavretá zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Keďže s výstavbou bytovky sa začne až na jar tohto
roku, je potrebné v tejto zmluve zmeniť dátum uzavretia kúpnej zmluvy najneskôr do 15.1.2015.
Uznesením č. 252/03OZ/2013 OZ obce Jasov
schvaľuje
dodatok č. 1 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s firmou MON-DREV s.r.o. s tým,
že sa mení len článok V. zmluvy, kde sa mení dátum z 15.1.2014 na dátum 15.01.2015.
Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.10 – Žiadosť o ukončenie nájmu v nájomných bytoch v 20 b.j. dohodou
Na obecný úrad bola doručená žiadosť p.Jaroslava Lukáča a manželky Oliny Lukáčovej
o ukončenie nájomnej zmluvy bytu B8 v 20 b.j. dohodou ku dňu 15.4.2014./príloha č. 6/.
Uznesením č.253/03OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
na základe predloženej žiadosti nájomcu Jaroslava Lukáčša s manželkou Oľgou Lukáčovou,
bytom Ku kachličkárni 645/5, Jasov, byt B8 ukončenie nájomného vzťahu dohodou k 15.4.2014.
Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.11 –Žiadosť o zámenu nájomných bytov
Na obecný úrad bola doručená žiadosť /príloha č. 7/ o výmenu nájomného bytu od p. Timei
Szacskóovej, ktorej by podľa žiadosti lepšie vyhovoval byt č.B8, ktorý uvoľní rodina
Lukáčových.
Uznesením č.254/03OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
výmenu bytu na základe žiadosti Timei Szacskóovej, bytom Ku kachličkárni 645/5, Jasov, byt
B6 o výmenu bytu – byt B6 za byt B8 po rodine Lukáčových.
Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.12 – Žiadosť o prenájom obecných bytov v 20 b.j.
Po ukončení nájomnej zmluvy v nájomnom byte 20 b.j. s rodinou Lukáčových sa uvoľní byt B6.
Na obecnom úrade evidujeme dve žiadosti o pridelenie bytu, žiadosť rodiny Vachaľových a p.
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Fulopovej. Po predložení potrebných dokumentov zo strany žiadateľov a posúdeniu, podmienky
pridelenia nájomného bytu spĺňa rodina Vachaľových.
Uznesením č.255/03OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
prenájom trojizbového sociálneho bytu B6 v 20 b.j. pre žiadateľov Michal Vachaľ a manželka
Zuzana Vachaľová, bytom Jaskynná 584/4, v zmysle zásad pre prenájom a prideľovanie
obecných bytov zo dňa 25.07.2003 na obdobie 3 rokov.
Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.13 – Žiadosť firmy AVE Košice s.r.o.o zvýšenie poplatokv obce Jasov za ukladanie
odpadu na skládke odpadu
Firma Ave Košice s.r.o. predložila obecnému úradu cenovú ponuku týkajúcu sa zneškodnenia
odpadu na skládke Jasov./príloha č.8/ Jedná sa o odpad, ktorý je vyvezený veľkokapacitnými
kontajnermi. Nakoľko sa skládka bude rozširovať vybudovaním novej kazety na odpad, došlo
k vykupovaniu pozemkov, pričom veľká časť pozemkov patrila Slovenskému pozemkovému
fondu. K začatiu stavby je potrebné vybaviť list vlastníctva a stavebné povolenia. K zvýšeniu
poplatkov za ukladanie odpadu na skládke dôjde od začiatku vybavovania stavebného povolenia
do 31.12.2014.
Uznesením č.256/03OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
na základe predloženej žiadosti firmy AVE Košice s.r.o., Jarmočná 2, Košice zvýšenie poplatku
pre obec Jasov za zneškodnenie objemného odpadu č. 20 03 07 na sumu 27,36 eur s DPH za 1t
odpadu na skládke odpadu Jasov a to v čase od začatia vybavovania stavebného povolenia na
rozšírenie skládky odpadu v Jasove do 31.12.2014.
Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.14 – Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2014 pre spoločenské
organizácie z obce Jasov
Jednotlivé spoločenské organizácie, ktoré pôsobia v našej obci, zaslali žiadosti o dotácie na rok
2014 z rozpočtu obce /prílohy č.9-12/.
Uznesením č.257/03OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
1.dotáciu pre TJ Tatran Jasov vo výške 7000,- eur
2.dotáciu pre TJ AC Jasov takto : pre oddiel
- lukostrelecký vo výške 3000,- eur
- turistický vo výške 166,- eur
- fitnes club vo výške 1800,- eur
- futbalový vo výške 15000,- eur
3. dotáciu pre ZO CSemadok vo výške 3000,- eur
Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
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K bodu č.15 – Návrh na rozšírenie vodovodnej siete v obci Jasov
Obec Jasov požiadala VVS a.s. o dobudovanie vodovodu v obci a to na ul. Popročskej a v časti
za Jasovskou jaskyňou. Tento vodovod je podľa vyjadrenia VVS a.s. v časti, kde po schválení
finančných prostriedkov z EÚ plánuje vodárenská spoločnosť výstavbu kanalizácie. Zatiaľ VVs
a.s. doporučuje, aby na predmetný vodovod bola vypracovaná projektová dokumentácia
a stavebné povolenie.
Uznesením č.258/03OZ/2014 OZ obce Jasov
1. schvaľuje
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu na rozšírenie
vodovodnej siete v obci Jasov v úseku pred Jaskyňou ku chatovej osade za skalou, smer Debraď
a na Popročskej ulici od č. domov 1,2 až 5.
2. ukladá
obecnému úradu vybaviť územné a stavebné povolenie a požiadať VVS a.s. Košice o realizáciu
rozšírenia vodovodnej siete v obci Jasov.
Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.16 – Rôzne
Počas rokovania došiel ďalší poslanec, prítomných poslancov 6.
1.) Žiadosť o určenie stanovišťa pre taxislužbu
Na obecný úrad bola doručená žiadosť o povolenie vyhradeného parkovania pre zriadenie
stanovišťa taxislužby od p. Majchera Gabriela, ktorý podniká v oblasti prepravy. Na to, aby
mohol dostať licenciu, je potrebné mať od obce určené stanovište pre taxislužbu. Podľa
vyjadrenia p. Majchera, stanovište bude mať na parcele vo vlastníctve manželky.
Uznesením č.259/03OZ/2014 OZ obce Jasov
určuje
1. na základe žiadosti Gabriela Majchera, bytom Jaskynná 596/3, Jasov o povolenie
vyhradeného parkovania pre zriadenie stanovišťa taxislužby na území obce Jasov,
predloženej nájomnej zmluvy s majiteľkou Henrietou Majcherovou, bytom Jaskynná
596/3, na pozemok parc.č.723/11 zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Jasov,
vedeného na LV č.733 Obec Jasov takto vymedzený priestor ako stanovište TAXI služby
pre žiadateľa Gabriela Majchera.
2. Zriadenie stanovišťa TAXI a jeho označenie príslušnými dopravnými značkami
zabezpečuje dopravca (Gabriel Majcher) prostredníctvom správcu komunikácií a to na
vlastné náklady dopravcu.
3. Dopravca je povinný zabezpečovať trvalú údržbu a výmenu dopravných značiek
označujúcich stanovište TAXI počas celej doby jeho trvania a do 48 hodín po skončení
platnosti povolenia zabezpečiť na svoje náklady odstránenie týchto dopravných značiek.
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
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2.) Informácia o stanovách a prevádzkovom poriadku JASFIT TJ AC Jasov
Starosta oboznámil prítomných so stanovami a prevádzkovým poriadkom fitnes klubu.
Uznesením č.260/03OZ/2014 OZ obce Jasov
berie na vedomie
stanovy a prevádzkový poriadok športového oddielu JASFIT TJ AC Jasov
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
3.) Žiadosť OZ Detská železnica Košice o finančný príspevok
Občianske združenie Detská železnica Košice v spolupráci s Klubom historických vozidiel,
ZSSK a ŽSR organizujú dvojdňové podujatie v rušňovom depe v Košiciach. V rámci tohto
podujatia bude vypravený historický motorový vlak na trase Košice - Moldava nad Bodvou –
Jasov - Medzev a späť s cieľom doviezť cestujúcich na Rušňoparádu - stretnutie historických
železničných vozidiel, ktorá sa uskutoční v dňoch 26.-27.4.2014. Z tohto dôvodu OZ Detská
železnica zaslala na obecný úrad žiadosť o finančný príspevok.
Uznesením č.261/03OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
finančný príspevok vo výške 150,- eur pre OZ Detská železnica Košice, Aténska 15, Košice,
IČO: 42241189 na podporu odvozu cestujúcich do Košíc a späť dňa 26.4.2014 na
Rušňoparádu
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0
K bodu č. 6 – Návrh dodatku č.4 k VZN 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
Keďže počas rokovania došiel ďalší z poslancov a s počtom 6 je možné schváliť VZN, poslanci
sa vrátili k bodu 6 rokovania, k návrhu dodatku č.4 k VZN 9/2009 /príloha č.13/, v ktorom sa
určujú dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školskej jedálne
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Výšku dotácie treba schváliť každý rok kvôli výške
podielových daní. Finančná komisia navrhuje schválenie dodatku č. 4
Uznesením č.263/03OZ/2014 OZ obce Jasov
uznáša sa
na dodatku č.4 k VZN 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 v znení predloženého
návrhu bez zmien a doplnkov.
Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.17 – Interpelácie poslancov
Ako prvý sa prihlásil p. Martinove ohľadom obecného nájomného domu č.368, na ktorom sú
odhnité škridle na streche. Keďže je to obecný majetok, je nutná obhliadka a náprava, môže dôjsť
k úrazu. Zároveň ho zaujímal aj stav nového mosta pri soche sv. Floriána, nakoľko spodok mosta
od cesty je úplne hrdzavý. Navrhuje ho pretrieť, aby bol chránený pred ďalšou koróziou.
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P.Dzurik mal pripomienku k ďalším prístupovým cestám do osady, bolo by ich treba takisto
vyasfaltovať. Podľa vyjadrenia starostu najprv musí byť urobená kanalizácia, ktorú začnú stavať
práve zhora, cesty bude možné asfaltovať až po vybudovaní kanalizácie.
P Bodnár upozornil prítomných, že mládež rozbíja nové oplotenie, treba urobiť nápravu. Podľa
starostu sú deti hyperaktívne. Podľa prítomných by to mala riešiť polícia, nakoľko je to
poškodzovanie obecného majetku. P. Dzurik navrhol predvolať rodičov detí.
K bodu č.18 – Diskusia
Z prítomných poslancov sa do diskusie neprihlásil nik. P. Dzurik Július sa vrátil k téme
poškodzovania oplotenia na ihrisko. Podľa jeho vyjadrenia panely určite nepoškodili rómske deti,
ale deti z diskotéky, ktorá sa konala v kolkárni. Starosta prehlásil, že oplotenie bolo zničené
počas týždňa v poobedňajších hodinách. Podľa vyjadrenia poslanca Dzurika, pracovníci
z kolkárne prichytili páchateľov, vždy sú to tí istí.
K bodu č.19 – Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na
zasadnutí OZ a rokovanie ukončil.
V Jasove, 10.3.2014
Zapísala: Csoltková Zuzana

Overovatelia zápisnice:
–––––––––––––––––––––––Ing. Jana Sabolová

––––––––––––––––––––
Marián Dzurik

Ing. Gabriel Nagy
Starosta
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