
Zápisnica
zo 6.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

zo dňa 31.augusta 2015

Prítomní :
starosta obce :                    Ing.Gabriel Nagy
poslanci OZ :                      PaedDr.Pavol Martinove, Ing.Jozef  Menda,  
                                            Dezider Bodnár, Štefan Turčik, Bc.Ľuboš Bačo, Marian Dzurik,
                                            Ing. Maximilián Červený, Alexander Horváth, Mgr. Stella                   
                                            Luteránová
Neprítomní poslanci OZ :  
Ostatní prítomní :              
Občania :                             podľa prezenčnej listiny 

Program: 
 1. Otvorenie rokovania
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Určenie 
     a) overovateľov zápisnice
     b) určenie zapisovateľa
 4. Prerokovanie III.zmeny programového rozpočtu obce na rok 2015
 5. Rôzne
 6. 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 7 poslancov
OZ. Oboznámil prítomných s programom. Hlasovaním za 7, proti 0, zdržal sa 0 poslanci súhlasili
s navrhnutým programom.

K bodu č.2   – Voľba návrhovej komisie 

Starosta navrhol do návrhovej komisie poslancov: PaedDr. Pavla Martinove a Ing. Jozefa Mendu.
Hlasovanie:  za  7,  proti  0,  zdržal  sa  0,  návrhová komisia  odsúhlasená.  Po hlasovaní  k  bodu
programu došiel ďalší poslanec /Dzurik/, prítomných poslancov 8.

K     bodu č.3 

a) Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Bc.Ľuboš Bačo, Marián Dzurik

Hlasovanie:  za 8, proti 0, zdržal sa 0, overovatelia zápisnice odsúhlasení

b) Určenie zapisovateľa                                                                                                                      

Za zapisovateľku z  rokovania  starosta určil pracovníčku obecného úradu Zuzanu Csoltkovú

Na zasadnutie sa v tomto čase dostavil ďalší poslanec /Bodnár/.

K bodu č.4 –   Prerokovanie III. zmeny programového rozpočtu obce na rok 2015  .

Predseda finančnej  komisie  oboznámil  prítomných s návrhom zmeny programového rozpočtu
obce  na  rok  2015  /prílohe  č.1/.  Zároveň  poslanec  Martinove  prečítal  stanovisko  hlavného
kontrolóra  obce  k   návrhu  zmeny  programového  rozpočtu,  ktorý  odporúča  OZ túto  úpravu
schváliť/príloha č.2/. K tomuto bodu programu mal pripomienku poslanec Menda, ktorý vytkol
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navýšenie rozpočtu na rekonštrukciu denného centra o sumu 115000,- eur. Navrhuje, aby niekto
niesol zodpovednosť za túto chybu v projekte.

Uznesením č. 63/08OZ/2015 OZ obce Jasov

1. berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu III. zmeny programového rozpočtu na rok
2015.

2. schvaľuje

rozpočtové opatrenie č.3/2015 k 31.8.2015

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 1(Menda)/ 

K     bodu č.5   – Rôzne

a) Žiadosť o vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzky

Firma Fortuna SK, ktorá prevádzkuje v obci stávkovú kanceláriu, podala žiadosť na obec o 
vydanie súhlasu na umiestnenie prevádzky, ktorý potrebuje doložiť na ministerstvo financií. 

Uznesením č. 64/08OZ/2015 OZ obce Jasov

súhlasí

s umiestnením prevádzky stávkovej kancelárie na adrese Námestie sv. Floriána 93/6 na území
obce pre firmu Fortuna SK, a.s. Bratislava, IČO: 00684881

Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/

b) Žiadosť o poskytnutie priestorov

Na obecný úrad bola doručená žiadosť o poskytnutie priestorov materskej školy pre hudobnú 
skupinu Gypsy diabli na nacvičovanie. Podľa vyjadrenia prítomných poslancov, v požadovaných 
priestoroch nie sú podmienky na vyhovenie žiadosti.

Uznesením č. 65/08OZ/2015 OZ obce Jasov

nesúhlasí

s poskytnutím pivničných priestorov pre nacvičovanie hudobnej skupiny Gypsy diabli.

Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/

K     bodu č.6   – Záver

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

V Jasove, 31.8.2015
Zapísala: Csoltková Zuzana                                                          
Overovatelia zápisnice: 

         –––––––––––––––––––––––-                                           ––––––––––––––––––––
                 Bc. Ľuboš Bačo                                                               Marián Dzurik
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                                                                                                             Ing. Gabriel Nagy
                                                                                                                       Starosta
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