Zápisnica
z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 10.decembra 2014
Prítomní :
starosta obce :
poslanci OZ :

Ostatní prítomní :
Občania :

Ing.Gabriel Nagy
PaedDr.Pavol Martinove, Dezider Bodnár, Ing. Jana Sabolová ,
Ing.Jozef Menda, Ing. Ervin Bačo, Mgr.Mária Pekarovičová,
Alexander Horváth, Marián Dzurik, Štefan Turčik, Mgr. Stella
Luteránová, Ing. Maximilián Červený, Bc. Ľuboš Bačo
Ing.Jaroslav Hospodár, hlavný kontrolór obce
Gabriela Bauerová, predsedníčka miestnej volebnej komisie
podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa predsedu miestnej volebnej komisie obce Jasov o výsledkoch volieb do orgánov
miestnej samosprávy a odovzdanie osvedčení o zvolení.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Príhovor novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
9. Správa mandátovej komisie o overení mandátu starostu obce a poslancov obecného
zastupiteľstva
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
11. Poverenie zástupcu starostu a vymedzenie okruhu činností a úkonov zástupcu starostu
obce
12. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a určenie počtu členov komisií
13. Voľba predsedov komisií a členov komisií
14. Zásady pre činnosť komisií obecného zastupiteľstva
15. Schválenie platu starostu obce
16. Schválenie sobášneho dňa a poslancov oprávnených sobášiť a nosiť insígnie
17. Schválenie zástupcu obce do Rady školy pri Základnej škole a MŠ
18. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku k 31.12.2014
19. Prerokovanie poskytovania stravných lístkov starostovi obce vo volebnom období
2014 – 2018
20. Prerokovanie používania služobného motorového vozidla obce na súkromné účely vo
volebnom období 2014 – 2018
21. Prerokovanie zmeny programového rozpočtu obce Jasov na rok 2014
22. Prerokovanie poskytnutia vianočného príspevku pre dôchodcov obce Jasov
23. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci v hmotnej núdzi
24. Prerokovanie VZN č.1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
25. Diskusia
26. Záver
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ROKOVANIE:
K bodu č.1 – Otvorenie rokovania
Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Gabriel Nagy,
starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a občanov obce.
K bodu č.2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku starosta určil pracovníčku obecného úradu Zuzanu Csoltkovú. Za
overovateľov zápisnice určil starosta poslancov : P.Martinove, Š. Turčik
K bodu č.3 – Správa predsedu miestnej volebnej komisie obce Jasov o výsledkoch volieb do
orgánov miestnej samosprávy a odovzdanie osvedčení o zvolení
Správu o výsledkoch volieb, ktorá je prílohou č.1 tejto zápisnice, prečítala predsedkyňa
miestnej volebnej komisie p. Gabriela Bauerová a zároveň odovzdala osvedčenie o zvolení
starostovi aj jednotlivým poslancom.
K bodu č.4 – Zloženie sľubu novozvoleného starostu
Poslanec P. Martinove prečítal zákonom stanovený sľub starostu obce, ktorý Ing. Gabriel
Nagy zložil a podpísal/príloha č.2/
K bodu č.5 – Zloženie sľubu poslancov
Prítomní novozvolení poslanci
PaedDr. Pavol Martinove, Dezider Bodnár, Ing. Jozef Menda, Alexander Horváth, Marián
Dzurik, Štefan Turčik, Mgr. Stella Luteránová, Ing. Maximilián Červený, Bc. Ľuboš Bačo
zložili a podpísali zákonom stanovený sľub poslanca obecného zastupiteľstva. /príloha č.3/
K bodu č. 6 – Príhovor novozvoleného starostu
Po zložení sľubu starostu a poslancov starosta obce Ing. Nagy Gabriel predniesol príhovor, v
ktorom poďakoval občanom za účasť vo voľbách a za prejavenú dôveru , odchádzajúcim
poslancom poďakoval za ich prácu a zároveň privítal v obecnom zastupiteľstve nových
členov.
K bodu č. 7 – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
Po príhovore starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia, hlasovaním za 9, proti
0, zdržal sa 0 poslanci s jeho bodmi jednohlasne súhlasili.
K bodu č.8 – Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Starosta navrhol :
Mandátovú komisiu v zložení : Bc. Ľuboš Bačo - predseda, Štefan Turčik, Marián Dzurik –
členovia
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0, návrh bol jednohlasne schválený
Volebnú komisiu v zložení : Ing. Jozef Menda - predseda, Mgr. Stella Luteránová, Alexander
Horváth – členovia
Hlasovanie : za 9, proti 0, zdržal sa 0, návrh bol jednohlasne schválený

2

Návrhovú komisiu v zložení : PaedDr. Pavol Martinove – predseda, Dezider Bodnár,
Ing. Maximilián Červený – členovia
Hlasovanie : za 9, proti 0, zdržal sa 0, návrh bol jednohlasne schválený
K bodu č.9 – Správa mandátovej komisie o overení mandátu starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva
Predseda mandátovej komisie Bc. Ľuboš Bačo predniesol správu mandátovej komisie
o overení platnosti volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali
15.11.2014. Správa je prílohou č.4 tejto zápisnice.
Uznesením č. 1/12OZ/2014 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie
a) výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Jasov na funkciu starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva
b) vystúpenie novozvoleného starostu obce Ing. Gabriela Nagya
2. konštatuje, že
a) novozvolený starosta obce Ing. Gabriel Nagy zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
b) novozvolení poslanci OZ : PaedDr. Pavol Martinove, Dezider Bodnár, Ing. Jozef Menda,
Alexander Horváth, Marián Dzurik, Štefan Turčik, Mgr. Stella Luteránová, Ing. Maximilián
Červený, Bc. Ľuboš Bačo zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie / za 9, proti 0, zdržal sa 0/
Uznesením č. 2/12OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia OZ podľa predneseného návrhu starostu obce
Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/
Uznesením č. 3/12OZ/2014 OZ obce Jasov
volí
1. mandátovú komisiu v zložení : Bc. Ľuboš Bačo - predseda, Štefan Turčik, Marián Dzurik –
členovia
2. volebnú komisiu v zložení : Ing. Jozef Menda - predseda, Mgr. Stella Luteránová,
Alexander Horváth – členovia
3. návrhovú komisiu v zložení : PaedDr. Pavol Martinove – predseda, Dezider Bodnár,
Ing. Maximilián Červený – členovia
Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/
Uznesením č. 4/12OZ/2014 OZ obce Jasov
berie na vedomie
správu mandátovej komisie o overení platnosti volieb starostu obce a poslancov obecného
zastupiteľstva obce Jasov, ktoré sa konali 15.11.2014
Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/
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K bodu č.10 - Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a
viesť zasadnutia OZ
Starosta predniesol návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch, ak tak neurobí
starosta alebo zástupca starostu. Za tohto poslanca navrhol PaedDr. Pavla Martinove.
Uznesením č. 5/12OZ/2014 OZ obce Jasov
poveruje
na návrh starostu poslanca PaedDr. Pavla Martinove, ktorý je oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch, ak tak neurobí starosta alebo zástupca
starostu v zmysle § 12 ods.2 prvá veta a ods.3 tretia veta zákona NR SR č.369/1990 Zb o
Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č. 11 – Poverenie zástupcu starostu a vymedzenie okruhu činností a úkonov zástupcu
starostu obce
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že na obdobie 2014 až 2018 poveril výkonom
zástupcu starostu poslanca Ing. Jozefa Mendu.
Uznesením č. 6/12OZ/2014 OZ obce Jasov
berie na vedomie
rozhodnutie starostu obce o poverení zástupcu starostu poslanca Ing. Jozefa Mendu na
funkčné obdobie 2014-2018 v písomne určenom rozsahu bez pripomienok./príloha č.5/
Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.12 – Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a určenie počtu členov
komisií
Pri obecnom zastupiteľstve pracujú 4 komisie, ktoré sú tvorené poslancami OZ a občanmi
obce. Počet členov týchto komisií je určený na max. počet 8 členov.
Uznesením č. 7/12OZ/2014 OZ obce Jasov
1. zriaďuje
nasledovné komisie z poslancov obecného zastupiteľstva:
a)komisia finančná, sociálnych vecí, obchodu a služieb:
Ing. Maximilián Červený, Ing. Jozef Menda, Štefan Turčik
b)komisia stavebná, bytová, životného prostredia:
Dezider Bodnár, Bc. Ľuboš Bačo, Alexander Horváth
c)komisia kultúry, školstva, športu, verejného poriadku a pre rómske otázky:
PaedDr. Pavol Martinove, Marian Dzurik, Mgr. Stella Luteránová
d)komisia na ochranu verejného záujmu:
Dezider Bodnár, Alexander Horváth, Marian Dzurik
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2. určuje
a) počet členov v jednotlivých komisiách uvedených pod bodom a) až c) vrátane predsedu na
maximálny počet 8
b)počet členov komisie na ochranu verejného záujmu na 3
Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.13 – Voľba predsedov komisií a členov komisií
Starosta predniesol návrh na predsedov jednotlivých komisií a to:
Komisia finančná, sociálnych vecí, obchodu a služieb : Ing. Maximilián Červený
Komisia stavebná, bytová, životného prostredia : Dezider Bodnár
Komisia kultúry, školstva, športu, verejného poriadku a pre rómske otázky : PaedDr. Pavol
Martinove
Komisia na ochranu verejného záujmu : Alexander Horváth
a zároveň vyzval predsedu volebnej komisie Ing. Jozefa Mendu, aby riadil akt volieb.
Predseda volebnej komisie Ing. Jozef Menda požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k spôsobu
hlasovania tajne alebo verejným hlasovaním /za 9, proti 0, zdržal sa 0/ a za každého zvlášť /za
8, proti 0, zdržal sa 1(Horváth) /Poslanci súhlasili jednohlasne s verejným hlasovaním.
Hlasovanie za predsedov jednotlivých komisií prebehlo za každého zvlášť.
Komisia finančná, sociálnych vecí, obchodu a služieb : Ing. Maximilián Červený
Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/
Komisia stavebná, bytová, životného prostredia : Dezider Bodnár
Hlasovanie /za 8, proti 0, zdržal sa 1(Bodnár)/
Komisia kultúry, školstva, športu, verejného poriadku a pre rómske otázky : PaedDr. Pavol
Martinove
Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/
Komisia na ochranu verejného záujmu : Alexander Horváth
Hlasovanie /za 8, proti 0, zdržal sa 1(Horváth)/
Uznesením č. 8/12OZ/2014 OZ obce Jasov
volí predsedov komisií
1.finančnej, sociálnych vecí, obchodu a služieb : Ing. Maximilián Červený
2.stavebnej, bytovej, životného prostredia : Dezider Bodnár
3.kultúry, školstva, športu, verejného poriadku a pre rómske otázky : PaedDr. Pavol
Martinove
4.na ochranu verejného záujmu : Alexander Horváth
Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.14 – Zásady pre činnosť komisií obecného zastupiteľstva
Starosta oboznámil prítomných so zásadami pre činnosť komisií obecného
zastupiteľstva/príloha č.6/
Uznesením č. 9/12OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
zásady pre činnosť komisií obecného zastupiteľstva v predloženom znení bez zmien a
pripomienok
Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/
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K bodu č.15 – Schválenie platu starostu
Člen finančnej komisie poslanec Menda oboznámil prítomných so zákonom o plate starostu,
podľa ktorého starostovi patrí plat , ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu, ktorý je určený
podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat zvýšiť až o 70 %.Po
prerokovaní finančná komisia navrhuje základný plat navýšiť o 68,44 %.
Uznesením č. 10/12OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
podľa ustanovenia § 3 ods.1 zákona NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení základný plat starostu od
10.12.2014 vo výške 1788,-€ mesačne a jeho navýšenie o 68,44 % mesačne podľa §4 ods.1
zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. v platnom znení, t.j.1788 x 1,6844 = 3011,71 €. Po
zaokrúhlení nahor to činí 3012,- €.
Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.16 – Schválenie sobášneho dňa a poslancov oprávnených sobášiť a nosiť insígnie.
Starosta navrhol, aby sobášne dni zostali vo štvrtok a sobotu. Sú to dni, kedy sa sobáš
vykonáva bez poplatku, v prípade záujmu o sobáš v iný deň v týždni, ten bude spoplatnený
podľa sadzobníka správnych poplatkov NR SR. V prípade, že starosta nemôže vykonať sobáš,
za zástupcov navrhol poslancov Jozefa Mendu a Pavla Martinove.
Uznesením č. 11/12OZ/2014 OZ obce Jasov
1.ustanovuje
sobášne dni na štvrtok a sobotu s tým, že ostatné dni v týždni budú spoplatnené v zmysle
položky 18, písmeno c) sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č.145/95 Z.z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
2.poveruje
výkonom funkcie sobášiaceho poslanca obecného zastupiteľstva: Ing. Jozefa Mendu a
PaedDr. Pavla Martinove
Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.17 – Schválenie zástupcu obce do Rady školy pri ZŠ a MŠ
Nakoľko zriaďovateľom základnej školy je obec, má právo menovať do školskej rady 4
členov. Je zaužívaným zvykom, že jedným z členov je poslanec obecného zastupiteľstva. Z
tohto dôvodu je potrebné navrhnúť za odchádzajúcu poslankyňu Mgr. Máriu Pekarovičovú
nového člena. Navrhnutým poslancom za člena Rady školy je Alexander Horváth.
Uznesením č. 12/12OZ/2014 OZ obce Jasov
1. v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 12 písm.h)zákona č.596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z.
odvoláva
z Rady školy pri ZŠ a Rady školy pri MŠ v Jasove Mgr. Máriu Pekarovičovú
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2. v zmysle ustanovenia § 11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods.5 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR č.291/2004 Z.z.
deleguje
do Rady školy pri ZŠ a Rady školy pri MŠ v Jasove poslanca Alexandra Horvátha
Hlasovanie /za 8, proti 0, zdržal sa 1(Horváth)/
K bodu č. 18 – Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku k 31.12.2014
Podľa zákona je potrebné každé dva roky vykonávať fyzickú inventarizáciu majetku obce. Na
základe toho starosta vydáva príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu
majetku a a záväzkov v roku 2014, ktorý je prílohou č.7 zápisnice.
Uznesením č. 13/12OZ/2014 OZ obce Jasov
berie na vedomie
príkaz starostu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku obce k 31.12.2014
Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č. 19 – Prerokovanie poskytovania stravných lístkov starostovi obce vo volebnom
období r.2014-2018
Funkcia starostu obce je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere, preto
starosta nemôže byť považovaný za zamestnanca obce a nemá nárok na stravovanie v zmysle
ustanovení Zákonníka práce. Zároveň je však daná možnosť, aby zamestnávateľ po
prerokovaní so zástupcami zamestnancov rozšíril okruh osôb, ktorým zabezpečí stravovanie
aj na osobu starostu.
Uznesením č. 14/12OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
v zmysle čl.33 kolektívnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou Jasov, ako zamestnávateľom a
Slovenským odborovým zväzom verejnej správy, závodným výborom pre mestské a obecné
úrady, okres Košice – okolie so sídlom vo Valalikoch zabezpečenie stravovania aj pre starostu
obce Jasov a prispievanie na stravovanie podľa § 152 ods.3 Zákonníka práce.
Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č. 20 – Prerokovanie používania služobného motorového vozidla obce na súkromné
účely vo volebnom období 2014 – 2018
Obec má zakúpené motorové vozidlo značky Škoda Fabia, ktoré využíva starosta obce na
služobné účely. Obecné zastupiteľstvo môže súhlasiť s používaním tohto motorového vozidla
starostom aj na súkromné účely formou prenájmu.
Uznesením č. 15/12OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
používanie služobného motorového vozidla obce Jasov značky Škoda Fabia, EČV:KS936BZ
na súkromné účely pre starostu obce Jasov na roky 2014 2018 v súlade s platnou legislatívou,
pričom starosta obce zaplatí za užívanie služobného auta na súkromné účely formou
nájomného mesačne 50,- eur a uhradí spotrebu pohonných hmôt na súkromné účely podľa
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platnej technickej dokumentácie a nákladov na nákup pohonných hmôt a evidencie
služobných a súkromných jázd k danému vozidlu.
Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č. 21 – Prerokovanie zmeny programového rozpočtu obce Jasov na rok 2014
Člen finančnej komisie poslanec Jozef Menda oboznámil prítomných s návrhom zmeny
rozpočtu k 10.12.2014, ktorý je prílohou č.8 tejto zápisnice. Starosta vyzval prítomného
hlavného kontrolóra obce k zaujatiu stanoviska k návrhu zmeny rozpočtu /príloha č. 9/, ktorý
odporúča zmenu rozpočtu schváliť.
Uznesením č. 16/12OZ/2014 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu V. zmeny programového rozpočtu obce Jasov
na rok 2014
2. schvaľuje
zmenu rozpočtu k 10.12.2014 podľa predloženého návrhu bez zmien a pripomienok.
Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č. 22 – Prerokovanie poskytnutia vianočného príspevku pre dôchodcov obce Jasov
Každoročne obec poskytuje vianočný príspevok pre dôchodcov obce vo veku nad 62 rokov
vrátane. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že aj tento rok poskytne obec tieto poukážky.
Uznesením č. 17/12OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
poskytnutie sociálnej finančnej pomoci v roku 2014 formou poukážky na nákup tovaru na
území obce jasov v hodnote 7,- € dôchodcom obce Jasov vo veku od 62 rokov vrátane
Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č. 23 – Prerokovanie žiadosti o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci
v hmotnej núdzi
Na obecný úrad bola doručená žiadosť Rastislava Samka o poskytnutie jednorazovej
finančnej pomoci /príloha č. 10/ z dôvodu požiaru obydlia. Táto žiadosť bola prerokovaná na
zasadnutí OZ v novembri, kedy mal žiadateľ pozdĺžnosti voči obci na komunálnom odpade a
z tohto dôvodu žiadosti nebolo vyhovené. K dnešnému dňu dlžnú čiastku vyrovnal.
Uznesením č. 18/12OZ/2014 OZ obce Jasov
schvaľuje
poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre Rastislava Samka, bytom Medzevská
549/123, Jasov na nákup ošatenia pre každého člena rodiny, v zmysle § 4 ods. 1 písm.a) VZN
č.2/2011 o poskytovaní sociálnej pomoci, nenávratnej finančnej pomoci občanom v hmotnej
núdzi a jednorazové dávky hmotnej núdzi, vo výške po 25,- eur na 7 členov domácnosti, t.j.
celkom 175,- eur, z dôvodu požiaru chatrče.
Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/
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K bodu č. 24 – Prerokovanie Všeobecného záväzného nariadenia č.1/2014 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Starosta oboznámil prítomných s návrhom VZN č.1/2014 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obecné zastupiteľstvo navrhlo
zvýšiť poplatky za komunálny odpad na rok 2015 z 3,61 € na 5,- € na osobu na rok.
Hlasovanie za VZN /za 7, proti 0, zdržal sa 2( Menda, Dzurik)/.
Uznesením č. 19/12OZ/2014 OZ obce Jasov
sa uznáša
3/5 hlasov poslancov obecného zastupiteľstva obce Jasov na Všeobecne záväznom nariadení
č.1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č. 25 – Diskusia
Ako prvý sa do diskusie prihlásil poslanec Martinove, ktorý poukázal na problém odpadu v
obci, na stav kontajnerov separovaného odpadu. Občania hádžu odpad vedľa kontajnerov,
nakoľko tieto sú preplnené. Je potrebné ich vynášať častejšie, alebo navrhnúť iné riešenie. Je
to každodenný problém. Starosta bol na jednaní s firmou AVE, kde preberali aj túto situáciu.
V januári prídu zástupcovia firmy AVE na poradu poslancov a pripravia návrh ohľadom tohto
problému. Obec je ochotná prejsť na separovaný odpad do vriec.
Poslanec Jozef Menda takisto spomenul odpad v obci, riešenie naznačené. Ďalšou
pripomienkou do diskusie bol rozpočet obce na rok 2015. Kedy bude hotový, nejaký
konkrétny termín. Je možné v tomto rozpočte zohľadniť navýšenie na vianočné poukážky pre
dôchodcov na budúci rok. Podľa starostu sa rozpočet pripravuje, bude sa schvaľovať do konca
januára. S navýšením hodnoty poukážok je možné počítať.
Z občanov sa do diskusie nikto neprihlásil.
K bodu č. 26 – Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť
na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil.

V Jasove, 10.12.2014
Zapísala: Csoltková Zuzana
Overovatelia zápisnice:
–––––––––––––––––––––––PaedDr. Pavol Martinove

––––––––––––––––––––
Štefan Turčik

Ing. Gabriel Nagy
Starosta
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Uznesenia
z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Jasov konaného dňa 20.12.2010
Obecné zastupiteľstvo v Jasove v zmysle § 11 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov :

Uznesenie č. 1/12OZ/2010
Obecné zastupiteľstvo obce Jasov berie na vedomie
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výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Jasov na funkciu starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva..

Uznesenie č. 2/120Z/2010
Obecné zastupiteľstvo obce Jasov konštatuje, že :
1. Novozvolený starosta obce Ing. Gabriel Nagy zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce.
2. Zvolení poslanci OZ PaedDr. Pavol Martinove, Dezider Bodnár, Ing. Jana Sabolová,
Ing. Jozef Menda, Ing. Ervín Bačo, Mgr. Mária Pekarovičová, Alexander Horváth, Juraj
Dzurik, Marián Dzurik – zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 3/120Z/2010
Obecné zastupiteľstvo obce Jasov berie na vedomie
príhovor novozvoleného starostu obce Jasov Ing. Gabriela Nagya

Uznesenie č. 4/ 120Z/2010
Obecné zastupiteľstvo obce Jasov volí :
1. mandátovú komisiu : Mgr. M.Pekarovičová-predsedníčka, členovia:D.Bodnár, A.Horváth.
2. návrhovú komisiu: PaedDr. Martinove predseda, členovia:E. Bačo , J. Dzurik
3. volebnú komisiu: Ing. Jozef Menda - predseda, členovia: Ing.J.Sabolová, M.Dzurik

Uznesenie č. 5/ 120Z/2010
Obecné zastupiteľstvo obce Jasov berie na vedomie
správu mandátovej komisie o overení platnosti volieb starostu a poslancov OZ, ktoré sa
konali 27.11.2010

Uznesenie č.6/12OZ/2010
Obecné zastupiteľstvo obce Jasov berie na vedomie,
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že starosta obce na obdobie 2011 až 2014 poveril výkonom zástupcu starostu poslanca Ing.
Jozefa Mendu.

Uznesenie č. 7/120Z/2010
Obecné zastupiteľstvo obce Jasov poveruje
poslanca PaedDr. Pavla Martinove, ktorý je oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch, ak tak neurobí starosta alebo zástupca starostu v zmysle § 12
zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Uznesenie č. 8/120Z/2010
Obecné zastupiteľstvo obce Jasov
1. ustanovuje sobášne dni na štvrtok a sobotu s tým, že ostatné dni v týždni budú spoplatnené
v zmysle položky 18, písmeno c) sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č.145/95
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
2. poveruje výkonom funkcie sobášiaceho : Ing.Jozef Menda, Mgr.Mária Pekarovičová

Uznesenie č. 9/120Z/2010
Obecné zastupiteľstvo obce Jasov určuje
1 - počet členov v jednotlivých komisiách vrátane predsedu na – 6
2 - počet členov komisie na ochranu verejného záujmu na – 3
3 - zloženie komisií z poslancov obecného zastupiteľstva nasledovne :
a/ komisia finančná, sociálnych vecí, obchodu a služieb:
Ing. Jana Sabolová, Ing. Jozef Menda, Juraj Dzurik
b/ komisia stavebná, bytová, životného prostredia:
Ing. Ervín Bačo, Dezider Bodnár, Alexander Horváth
c/ komisia kultúry, školstva, športu, verejného poriadku a pre rómske otázky
PaedDr. Pavol Martinove, Mgr. Mária Pekarovičová, Marian Dzurik
d/ komisia na ochranu verejného záujmu:
Dezider Bodnár, Juraj Dzurik, Marian Dzurik

Uznesenie č. 10/120Z/2010
Obecné zastupiteľstvo obce Jasov volí predsedov komisií:
a, finančnej, sociálnych vecí, obchodu a služieb – Ing. Jana Sabolová
b, stavebnej, bytovej a životného prostredia - Ing. Ervín Bačo
c, kultúry, školstva, športu, verejného poriadku a pre rómske otázky – PaedDr. Pavol Martinove
d, na ochranu verejného záujmu – Dezider Bodnár
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Uznesenie č. 11 /120Z/2010
Obecné zastupiteľstvo obce Jasov schvaľuje
1 . - mesačný plat starostu podľa § 3 a 4 zákona č. 253/1994 Z. z. vo výške 2,41 násobku
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, stále za predchádzajúci kalendárny rok.
2. - odmenu maximálne 50% súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje (podľa
pomerov v obci, posúdiť namáhavosť, náročnosť a kvalitu výkonu funkcie, podnikanie obce a
pod.)
3. - mimoriadnu odmena za činnosť vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami a inými
mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku a
pri odstraňovaní ich následkov

Za správnosť

–––––––––––––––––––––––––––––člen návrhovej komisie

––––––––––––––––––––––––––
člen návrhovej komisie

Ing. Gabriel Nagy
starosta

POZVÁNKA
Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
zvolávam Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jasove, ktoré sa uskutoční
v pondelok 20. decembra 2010 o 18.00 hod. v Základnej škole v Jasove s nasledujúcim
programom :

1. Otvorenie
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
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3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a novozvolených poslancov obecného
zastupiteľstva
4. Príhovor starostu
5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
6. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
7. Informácia o poverení výkonom funkcie zástupcu starostu - starosta
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch, ak tak neurobí starosta alebo zástupca
starostu
9. Poverenie poslancov výkonom sobášiaceho
10. Návrh na určenie počtu členov komisií
11. Návrh na určenie platu starostu
12. Záver

Ing. Gabriel Nagy
starosta obce
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