
Zápisnica
z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

zo dňa 30.júna 2014

Prítomní :
starosta obce :                    Ing.Gabriel Nagy
poslanci OZ :                      PaedDr.Pavol Martinove, Marian Dzurik, Alexander Horváth,
                                            Dezider Bodnár, Ing. Jana Sabolová, Štefan Turčik

Neprítomní poslanci OZ :  Ing. Ervin Bačo, Mgr. Mária Pekarovičová, 
                                             Ing. Jozef Menda -ospravedlnení

Ostatní prítomní :              Ing. Hospodár Jaroslav – hlavný kontrolór
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. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2013
6. Prerokovanie výšky členského pre MAS Rudohorie
7. Návrh II.zmeny programového rozpočtu obce na rok 2014
8. Návrh záverečného účtu obce za rok 2013
9. Žiadosť o skončenie nájmu v nájomných obecných bytoch v 20 b.j. dohodou.
10. Žiadosť o prenájom obecných bytov v 20 b.j.     
11. Prerokovanie návrhu na spoluprácu s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.
12. Prenájom obecného majetku – budova na Hlavnej č.45/66 
13. Prerokovanie žiadostí o kúpu majetku obce
14. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie príspevku na činnosť dôchodcov
15. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej pomoci v hmotnej núdzi
16. Prerokovanie platu starostu obce
17. Rôzne
18. Interpelácie
19. Diskusia
20. 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 6 poslancov OZ.
Oboznámil prítomných s programom, hlasovaním za 6, 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 Dezidera Bodnára. 
Hlasovanie: za 6, 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, Alexander Horváth

Hlasovanie:  za 6, 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.  259/03OZ/2014  zo  dňa  10.3.2014  schválilo
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby na rozšírenie
vodovodnej siete v obci Jasov v úseku pred jaskyňou ku chatovej osade za skalou, smer Debraď
a na Popročskej ulici a uložilo obecnému úradu vybaviť územné a stavebné povolenie a požiadať
VVS  a.s.  Košice  o realizáciu  stavby.  Toho  času  prebieha  územné  konanie  o osadení  líniovej
stavby.

Uznesením č. 263/06OZ/2014 OZ obce Jasov

berie na vedomie

správu o plnení prijatých uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach OZ

Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/ 

K     bodu č.5   – Správa hlavného kontrolóra obce o     kontrolnej činnosti za rok 2013

Hlavný kontrolór obce oboznámil prítomných so správou o kontrolnej činnosti za rok 2013

 /príloha č.2/.

Uznesením č. 264/06OZ/2014 OZ obce Jasov

berie na vedomie

správu hlavného kontrolóra obce Jasov o kontrolnej činnosti za rok 2013

Hlasovanie /za 6, proti 0, zdržal sa 0/

K bodu č. 6 –   Prerokovanie výšky členského pre MAS Rudohorie

Starosta oboznámil prítomných s MAS Rudohorie, ktorej členom je aj obec Jasov. Na zasadnutí 
Valného zhromaždenia vo februári tohto roku členovia MAS schválili zvýšenie členských 
príspevkov, ako aj možnosť úhrady členských príspevkov za obdobie r.2014-2017 vopred. /príloha 
č.3/. MAS vypracováva projekty, na realizáciu ktorých sú potrebné finančné prostriedky, Keďže 
MAS je nezisková organizácia, takýmto spôsobom je možné získať financie na zahájenie 
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projektov. Po tomto oboznámení starosta otvoril rozpravu, ako prvý mal otázku poslanec Horváth, 
čo v prípade, ak MAS zanikne. Podľa starostu zaniknúť nemôže, musí zrealizovať naplánované 
projekty podľa schváleného harmonogramu, a v tom prípade môže čerpať ďalšie financie. 
Poslankyňu Sabolovú zaujímalo, čo v prípade, ak k tomu napriek tomu dôjde, vrátia sa obciam 
peniaze? Obce z tohto združenia vystúpiť nemôžu, v prípade zániku dôjde k prerozdeleniu financií 
všetkým. P. Martinove zaujímalo, aký osoh z MAS mala obec doteraz? Starosta oboznámil 
prítomných, že aj naša obec čerpala financie z MAS, a to konkrétne na rekonštrukciu futbalového 
štadióna, na park Bubics a v tomto roku sa dočerpajú financie na stavbu trhoviska, spolu cca 
100.000,- eur.

Uznesením č.265/06OZ/2014 OZ obce Jasov

1.schvaľuje
navrhovanú výšku ročného členského príspevku pre MAS Rudohorie 1088,67 eur/rok

2. schvaľuje
úhradu členského príspevku pre MAS Rudohorie v roku 2014 dopredu za roky 2015,2016,2017

Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/

K bodu č.7 –   Návrh II. Zmeny programového rozpočtu obce na rok 2014  .

Predsedníčka finančnej komisie p. Sabolová oboznámila prítomných s návrhom zmeny rozpočtu
obce Jasov na rok 2014, ktorý aj po vykonaní zmeny zostane prebytkový. Finančná komisia na
svojom zasadnutí odporučila schváliť navrhovanú zmenu rozpočtu. Tento návrh zmeny rozpočtu je
prílohou  č.  4  zápisnice.  Zároveň  hlavný  kontrolór   oboznámil  prítomných  so  svojim
stanoviskom /príloha č.5/, v ktorom taktiež odporúča obecnému zastupiteľstvu navrhovanú zmenu
rozpočtu schváliť.

Uznesením č.266/06OZ/2014 OZ obce Jasov

1. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu II. Zmeny programového rozpočtu na rok 2014

2. berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č.2/2014 k 30.6.2014

Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/

 
K bodu č.8   – Návrh záverečného účtu obce za rok 2013

Predsedníčka  finančnej  komisie  oboznámila  všetkých  s návrhom  záverečného  účtu  obce
k 31.12.2013  /príloha  č.6/  K záverečnému  účtu  vyjadril  svoje  stanovisko  aj  hlavný  kontrolór
/príloha č.7/ . Starosta prečítal aj správu nezávislého audítora /príloha č. 8/
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Uznesením č.267/06OZ/2014  OZ obce
1. berie na vedomie

a) správu nezávislého audítora k účtovnej uzávierke
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2013

2. schvaľuje
záverečný účet obce Jasov za rok 2013 bez výhrad

3. schvaľuje
prebytok hospodárenia obce za rok 2013 vo výške 111868,- eur a jehi prevod na účet

rezervného fondu

4. schvaľuje
hospodársky výsledok podnikateľskej činnosti - lesy obce Jasov – zisk vo výške 7920,61 eur po

zdanení a jeho prevod na účet – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/  
                                                                                                                                         

K     bodu č. 9 –  Žiadosť o     skončenie nájmu v     20 b.j. dohodou

Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Rity Onuferovej o ukončenie nájomnej zmluvy v 20 b.j.
dohodou k 30.6.2014

Uznesením č. 268/06OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje 

na základe predloženej žiadosti nájomcu Rita Onuferová, bytom Ku kachličkárni 645/5, Jasov,
byt B10 ukončenie nájomného vzťahu dohodou k 30.6.2014

Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/  

K bodu č.10 –   Žiadosť o     prenájom obecného bytu v     20 b.j.

Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Kataríny Fulopovej o pridelenie nájomného bytu. 
 

Uznesením č.269/06OZ/2014  OZ obce Jasov
schvaľuje 

prenájom trojizbového sociálneho bytu B10 v 20 b.j. pre žiadateľku Katarínu Fulopovú, trvale
bytom Jasov, Tichá 10/14 od 1.7.2014 v zmysle zásad pre prenájom a prideľovanie obecných

bytov zo dňa 25.7.2003 s podmienkou uzatvorenia zmluvy na 1 rok s možnosťou jej predĺženia
v prípade plnenia si svojich záväzkov voči obci jasov.

Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/  

K bodu č.11   –Prerokovanie návrhu na spoluprácu s     Agentúrouna podporu regionálneho rozvoja
Košice, n.o.

Starosta oboznámil prítomných s projektom, ktorý riadi Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Košice,  n.o..Týka  sa  umiestnenia  cyklostojanov  pred  Jasovskou  jaskyňou  v rámci  projektu
ACCESS2MOUNTAIN.  Spolupráca  má  trvať  5  rokov,  agentúra  sa  zaväzuje  zabezpečiť  5  ks
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cyklostojanov a obec sa zaväzuje tieto cyklostojany osadiť pred jaskyňou, účasť obce v projekte je
do výšky 50 eur.  Zmluva o spolupráci  je prílohou č.  11 tejto zápisnice.P.  Martinove pochválil
agentúru, že si spomenuli na našu obec.

Uznesením č.270/06OZ/2014  OZ obce Jasov
schvaľuje

spoluprácu s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. a to umiestnením 5 stojanov
na bicykle pri Jasovskej jaskyni.

Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/  

K bodu č.12   – Prenájom obecného majetku – budova na Hlavnej č.45/66

Na obecný úrad bola doručená žiadosť od neziskovej organizácie Lipový dom /príloha č. 12/ 
o prenájom priestorov obce, v ktorých plánujú zriadiť sociálnu službu – denný stacionár pre 
seniorov obce, ktorí sú odkázaní na pomoc. Navrhovaná dĺžka nájmu je 20 rokov, poslanci 
navrhujú uzavrieť zmluvu na 10 rokov s možnosťou predĺženia

Uznesením č. 271/06OZ/2014 OZ obce Jasov

1. schvaľuje

spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu zabezpečenia výkonu sociálnych
služieb prostredníctvom denného stacionára pre občanov odkázaných na sociálnu službu,

týkajúci sa nehnuteľností stavby pre sociálne služby Hlavná 45/66, umiestnená na pozemku
parc. č. 761, druh zastavané plochy a nádvoria, o výmere 202 m2, za cenu 1,-€/m2/ročne,
pozemok KN-C č.761 o výmere 602 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria, , k. ú. Jasov,

zapísaných na LV 867, za cenu 1,- €/ ročne, na dobu 10 rokov s možnosťou jeho predĺženia na
ďalších 10 rokov pre neziskovú organizáciu Lipový dom n.o., 082 53 Petrovany 575, IČO:

45742961.Zámer obce o prenájom bol v obci obvyklím spôsobom zverejnený na úradnej tabuli
dňa 14.06.2014.podľa  §9a  odsek (8 písm.e) .

2. schvaľuje

prenájom nehnuteľností stavby pre sociálne služby Hlavná 45/66, umiestnená na pozemku parc. č.
761, druh zastavané plochy a nádvoria, o výmere 202 m2, za cenu 1,-€/m2/ročne, pozemok KN-C
č.761 o výmere 602 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria, , k. ú. Jasov, zapísaných na LV 867, za

cenu 1,- €/ ročne, na dobu 10 rokov s možnosťou jeho predĺženia na ďalších 10 rokov pre
neziskovú organizáciu Lipový dom n.o., 082 53 Petrovany 575, IČO: 45742961

Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/  

K     bodu č.13 –   Prerokovanie žiadostí o     kúpu majetku obce

Na obecný úrad boli doručené žiadosti o kúpu majetku obce.
Ako  prvá  bola  doručená  žiadosť  manželov  Benkových  o kúpu  obecného  pozemku  –  parcely
susediacej  s nehnuteľnosťou  v ich  vlastníctve  a možnosť  využitia  tejto  nehnuteľnosti  obcou  je
nulová  /príloha  č.13/.  Hlavný  kontrolór  obce  upozornil,  že  keďže  žiadateľom  o kúpu  je
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zamestnankyňa  obecného  úradu,  je  potrebný  iný  prístup.  Stavebná  komisia  navrhuje  urobiť
znalecký posudok na pozemok, následne vyhlásiť dražbu.
Druhou žiadosťou o kúpu obecného majetku je žiadosť p. Mértenovej Terézie o odkúpenie 
pozemku , ktorý susedí s pozemkom v jej vlastníctve a ktorý už 20 rokov užíva /príloha č. 14/. 
V tomto prípade môže byť uskutočnený aj priamy predaj.
Ďalšou doručenou žiadosťou o kúpu majetku obce je žiadosť p. Barbierikovej Emílie, ktorá žiada 
o kúpu pozemku, ktorý priamo susedí s pozemkom v jej vlastníctve, na ktorom postavila rodinný 
dom, v lete tohto roku sa plánujú nasťahovať a je potrebné oplotiť pozemok. O tento pozemok sa 
nepretržite stará od roku 1990 kosením, čistením a ošetrovaním zelene. Zastupiteľstvo navrhuje 
spracovať geometrický plán a uskutočniť priamy predaj.
Na obecný úrad bola doručená aj žiadosť Petra Dzurika o odkúpenie pozemku z dôvodu 
zlegalizovania stavby, ktorá stojí na tomto pozemku /príloha č. 16/
V roku 2011 bol prenajatý obecný pozemok p. Horváthovi Martinovi, ktorý podľa tejto zmluvy 
platil nájomné a tým splácal cenu pozemku. Keďže zmluvná cena pozemku je uhradená, p.Horváth
Martin žiada o odkúpenie pozemku do svojho vlastníctva.

Uznesením č.272/06OZ/2014  OZ obce Jasov
1.berie na vedomie

žiadosť Kamili Benkovej a manžela Miroslava Benka, bytom Jasov, Pod skalou 577/11,
o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p.č.848/29, vedeného na LV č.867, kataster Jasov. Jedná

sa o pozemok susediaci s pozemkom žiadateľov č.848/7 a s pozemkom vo vlastníctve Tomáša
Budaiho, záhrada p.č.830, vedeného na LV č., kataster Jasov. Z tohto dôvodu sa navrhuje skutočné
vytýčenie pozemku geodetom. OZ poveruje starostu na základe vypracovaného súdnoznaleckého

posudku vyhlásiť verejnú súťaž na odpredaj pozemku v zmysle §9a zákona č.138/1990 ZB
O majetku obce v znení neskorších zmien a doplnkov.

2.berie na vedomie
žiadosť Terézie Mértenovej, bytom Jasov, Orechová 1 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
p.č.848/2 vedeného na LV 867, kataster Jasov, ktorý susedí s jej pozemkom p.č.848/15, vedeného
na LV č.755, kataster Jasov. OZ navrhuje obci spracovať geometrický plán a postupovať v zmysle

§9a zákona č.138/1990 Zb o majetku obce.

3. berie na vedomie
žiadosť Emílie Barbierikovej, bytom Čordáková 15, Košice,o odkúpenie pozemku vo vlastníctve

obce p.č.848/2, vedeného na LV 867, kataster Jasov, ktorý susedí s jej pozemkom p.č.848/9,
vedeného na LV č.   ,kataster Jasov. OZ navrhuje obci spracovať geometrický plán a postupovať

v zmysle §9a zákona č.138/1990 Zb o majetku obce.

4.berie na vedomie
žiadosť Petra Dzurika, bytom Medzevská 504, Jasov o odkúpenie pozemku medzi domami so

súp. Číslom 494 a 503 za účelom zlegalizovania stavby, ktorá leží na tomto pozemku.

5. schvaľuje
A)  podľa §9a ods. 8 písm. e)  osobitný zreteľ na odpredaj majetku obce a to: 

uznesením číslo:26/03OZ/2011 
1. schválilo

podľa §9a ods. 9 písm. c) osobitný zreteľ pre prenájom pozemku  p.č. 81/3 o výmere 119 m2 a p.č.
81/1o výmerre 716 m2 vedených na LV 867v katastri obce Jasov  ako záhrada, a to zdôvodu,
že sú to pozemky  v rómskej osade blízko rieky Bodva, zaburinené, pre obec bez hospodárskeho
využitia ale pre Martina Horvátha vhodné na výstavbu rodinného domu
pre zabezpečenie jeho rodiny a zároveň 
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2. schválilo
prenájom pozemku p.č. 81/3 o výmere 119 m2 a p.č. 81/1o výmerre 716 m2 vedených na LV 
867v katastri obce Jasov  ako záhrada pre p. Martina Horvátha nar.  13.02.1987, bytom Jasov č.
534   za účelom výstavby RD. Nájomná zmluva bude na dobu určitú ato na 4 roky odo dňa 
podpísania. Nájomné sa stanovuje vo výške   25,01  € / mesačne. Po ukončení nájmu sa 
pozemky odpredajú nájomncovi za dohodnutú cenu 1,- €.

B)   schválilo
podľa §9a ods. 8 písm. e) odpredaj pozemku pre Horvátha, Jasov 534, nehnuteľností zapísaných na

LV č. 1193, nachádzajúcich  sa v k. ú. Jasov, obec Jasov, okres Košice – okolie,  a to:
parcely registra „C“ č. 81/1 vo výmere 716 m2, druh pozemku - záhrady,
parcely registra „C“ č. 81/3 vo výmere 119 m2, druh pozemku – záhrady,

so  všetkými súčasťami a príslušenstvom v spoluvlastníckom podiele 1/1 na výstavbu rodinného
domu za cenu 1€ v súlade s uznesením číslo:26/03OZ/2011

Hlasovanie:   za:  - 6, proti : - 0, zdržal sa : 0

K     bodu č.14 –   Prerokovanie žiadosti o     poskytnutie príspevku pre dôchodcov

OZ Tatran  podalo  žiadosť  /príloha  č.17/  o príspevok  pre  dôchodcov,  ktorí  nie  sú  registrovaní
v Klube dôchodcov. Tento príspevok chce využiť na organizovanie akcií pre dôchodcov /výlet do
Maďarska, posedenie pre dôchodcov.../Jedná sa o sumu 1200,- eur. Finančná aj kultúrna komisia
bez námietok súhlasila s príspevkom.

Uznesením č.273/06OZ/2014  OZ obce Jasov
schvaľuje

poskytnutie príspevku z rozpočtu obce pre rok 2014 na činnosť dôchodcov obce Jasov, ktorí nie sú
členmi Klubu dôchodcov v Jasove maximálne do výšky 1200,- eur za rovnakých podmienok

a princípov, ako sa poskytuje pre Klub dôchodcov pôsobiaci v obci Jasov.

Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/  
    

K     bodu č.15   – Prerokovanie žiadostí o     poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci

Na obec boli doručené dve žiadosti o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci.
P.  Mikuláš  Hudák  žiada  o poskytnutie  finančného  príspevku  z dôvodu  záplav  /príloha  č.18/.
Finančná  komisia  prerokovala  žiadosť,  výška  príjmov  žiadateľa  nedosahuje  výšku  životného
minima,  ale  na druhej  strane  obec  eviduje  záväzky žiadateľa.  Podľa  VZN sa finančná pomoc
neposkytne v prípade, že žiadateľ je dlžný obci finančné prostriedky.  Poslanca Dzurika zaujímalo,
či sa z VZN musí použiť aj pri mimoriadnej udalosti?. Podľa poslancov nie je zo strany žiadateľa
žiadna snaha o zníženie dlhu.
Druhou žiadateľkou je p. Katarína Veselá, ktorá žiada o pomoc z dôvodu straty zamestnania, sú
bez príjmu, žijú len z invalidného dôchodku manžela /príloha č.19/. Finančná komisia prerokovala
žiadosť, podmienky sú splnené, odporučila poskytnúť príspevok vo výške 50 eur.

Uznesením č.274/06OZ/2014  OZ obce Jasov
1. neschvaľuje

Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre Mikuláša Hudáka, Bytom Jasov, Medzevská
526/103 z dôvodu, že žiadateľ nespĺňa podmienky podľa VZN č. 2/2011 o poskytovaní sociálnej
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pomoci, návratnej finančnej pomoci občanom v hmotnej núdzi a jednorazové dávky v hmotnej
núdzi.

2. schvaľuje
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre Katarínu Veselú, bytom Jasov, Hlavná 404/89
z dôvodu straty príjmu po náhlom ukončení pracovnej dohody v zamestnaní, v zmysle §4 ods.1d)
VZN č.2/2011 o poskytovaní sociálnej pomoci, návratnej finančnej pomoci občanom v hmotnej

núdzi a jednorazové dávky v hmotnej núdzi vo výške 50 eur.

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 1/  

K     bodu č.16   – Prerokovanie platu starostu

 Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v platnom znení (ďalej len "zákon"): „Starostovi patrí plat, ktorý 
je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a 
násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 7. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro 
nahor.“Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona: „Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do 
deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú 
podľa tabuľky. Pre obec Jasov platí platová skupina 4 ( počet obyvateľov od 3001 – 5000 )  a 
koeficient 2,17-násobok priemerného platu v národnom hospodárstv. Pre rok 2014 je priemerný 
plat v národnom hospodárstve vo výške 824,- €. Výpočet platu starostu :   824 x 2,17 = 1788,-€ 
Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona: „Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 
1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.“ Predsedníčka finančnej 
komisie navrhuje po prerokovaní základný plat starostu navýšiť o 63%. 1788 x 1,63 =  2914,44 . 
Po zaokrúhlení na hor to činí  2 915,- €

Uznesením č. 275/06OZ/2014 OZ obce Jasov    
 schvaľuje

základný plat  starostu  od 1.07.2014 vo výške 1 788,-  €  mesačne a  jeho navýšenie o 63%
mesačne podľa §4 ods.1 zákona 253/1994 Z.z. v platnom znení.

Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/  

K     bodu č.17   – Rôzne

1.) Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
Hlavný kontrolór obce predložil Obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na II. 
polrok r.2014. Finančná komisia navrhla skontrolovať výdavky ZŠ, nakoľko v predložených 
prehľadoch o výdavkoch boli niektoré výdavky prekročené.

                     
Uznesením č. 279/06OZ/2014 OZ obce Jasov

schvaľuje

                 návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014 so schválenou zmenou.
           
                        Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/  

                      

8

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#p3-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#p3-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#p4-2
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#p3-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#p4-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#p4-7
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#p4-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#p3-1


                        2.) Určenie počtu poslancov OZ Jasov pre voľby do miestnej samosprávy pre obdobie 2014-2018
                        Starosta obce pripomenul prítomným voľby do samosprávy v roku 2014. Z tohto dôvodu OZ musí 

schváliť počet poslancov na ďalšie volebné obdobie. Obec Jasov patrí do skupiny s počtom 
obyvateľov 3000 – 5000, kde môže mať OZ počet členov 9 až 11. Návrh bol 9 členov aj pre ďalšie 
obdobie.

                                        Uznesením č. 276/06OZ/2014 OZ obce Jasov
                   schvaľuje

 
                         pre voľby do miestnej samosprávy pre volebné obdobie rokov 2014- 2018 v počte 9 poslancov 

obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/

3.)Určenie úväzku starostu obce Jasov pre voľby do miestnej samosprávy pre obdobie 2014-2018
Starosta upozornil prítomných, že najneskôr 90 dní pred voľbami je potrebné určiť rozsah úväzku
starostu obce.

                                        Uznesením č. 277/06OZ/2014 OZ obce Jasov
                   schvaľuje

                       
                        rozsah výkonu funkciu starostu obce Jasov na plný úväzok na jeho celé funkčné obdobie vo 

volebnom období rokov 2014-2018.

Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/

4.)Odmena hlavného kontrolóra
Finančná  komisia  prerokovala  návrh  odmeny  hlavného  kontrolóra  obce,  navrhuje  odmenu  vo
výške 29% ročného platu.

                                Uznesením č. 278/06OZ/2014 OZ obce Jasov
         schvaľuje

     
                        odmenu pre hlavného kontrolóra obce Jasov za 1.polrok 2014 vo výške 29% z ročného platu podľa

§18 písm. zákona SNR 369/1990 Zb.

Hlasovanie : /za 6, proti 0, zdržal sa 0/

                       
K     bodu č.18   – Interpelácie

Starosta vyzval prítomných poslancov o interpelácie. 
Ako prvý sa prihlásil o slovo poslanec Horváth. Podľa neho, v toľko spomínanej obci Švedlár je
99% obyvateľov Rómov, osada tam nie je, napriek tomu sa o obec starajú, majú vyasfaltované
cesty, je to úplne iné, podľa neho by sa to isté malo diať aj u nás. Starosta pripomenul poslancovi
Horváthovi,musí mať o tom vedomosť, že obec spracovala projekt pre rómsku časť obce, kde je aj
vybudovanie ciest. Malo sa to riešiť cez Lokálnu stratégiu prístupu k MRK. Žiadna výzva však
nebola zrealizovaná a tak obec nemohla žiadať finančné prostriedky.
Poslankyňa Sabolová spomenula cintorín,  sú 4 miesta,  na ktoré nie sú uzavreté zmluvy,  nie je
s kým, nedajú sa tie miesta zrušiť? Podľa starostu tam musí uplynúť zákonom stanovená lehota na
zrušenie hrobu. Takisto poslankyňa Sabolová pripomenula, že je potrebné napísať list polícii, aby
viac sledovala priestory cintorína, dochádza často k rušeniu pietneho miesta. Starosta prisľúbil, že
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obec zašle list na OO PZ v Jasove s prosbou o riešenie tejto situácie, nakoľko obec inú možnosť v
súčasnej dobe nemá. Ďalšou pripomienkou boli psy, ktoré znepríjemňujú život obyvateľom obce,
treba  s tým  niečo  robiť!  Starosta  oboznámil  prítomných,  že  viackrát  do  roka  sa  robí  odchyt
túlavých psov. Jeden odchyt stojí obec 600 eur.
Poslanec Dzurik žiadal aspoň 2 fúry štrku k bytovkám v osade, sú tam veľké diery. Takisto upraviť
nejaké miesto pre kontajnery. Podľa vyjadrenia starostu, bude sa to realizovať v krátkej dobe.
Poslanec Turčik pripomenul, že okolo osady by bolo potrebné vykosiť trávu, aspoň do hĺbky 1,5 m
od  cesty,  je  to  zarastené,  hrozí  nebezpečenstvo.  Starosta  sa  vyjadril,  že  požiadame  cesty
o pokosenie.
Poslanec  Horváth  spomenul  cestu  v osade,  sanitka  mala  problém zísť  dole,  treba  s tým niečo
spraviť, vyriešiť to nejakým betónom. Podľa starostu to nie je riešenie, stále tam tečie voda, ktorá
si miesto nájde a zase to vymyje, možno to pomôže na dva roky, ale obec to bude riešiť.

K     bodu č.19   – Diskusia

Z poslancov sa do diskusie nikto neprihlásil.
Prítomných občanov zaujímala prístupová cesta, na ktorú čakajú. Kedy bude spravený chodník
smerom do osady popri bývalej pekárni, deti tam chodia do školy, je to nebezpečné. Takisto je tam
kanál, ktorý je po daždi stále plný vody. Starosta upozornil, že čistenie kanála majú na starosti
VPP, ktorí ho nečistia každý deň ako majú, a preto je stále plný vody. Čo sa týka chodníka pri
pekárni, je tam zákruta, chodník sa tam spraviť nedá. 

K     bodu č.20   – Záver

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť  na
zasadnutí OZ  a rokovanie ukončil.

V Jasove, 30.6.2014

Zapísala: Csoltková Zuzana                                                          

Overovatelia zápisnice: 

         –––––––––––––––––––––––-                                           ––––––––––––––––––––
               Ing. Jana Sabolová                                                            Alexander Horváth

                                                                                                

                                                                                                             Ing. Gabriel Nagy
                                                                                                                       Starosta
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