
Zápisnica
zo 7.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

zo dňa 19.októbra 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 :              Ing. Hospodár Jaroslav-hlavný kontrolór obce
Občania :                            podľa prezenčnej listiny 

Program: 
 1. Otvorenie rokovania
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Určenie 
     a) overovateľov zápisnice
     b) určenie zapisovateľa
 4. Prerokovanie IV.zmeny programového rozpočtu obce na rok 2015
 5. Prerokovanie Monitorovacej správy programového rozpočtu obce a čerpania rozpočtu k 

30.06.2015
 6. Rôzne – doručené žiadosti obyvateľov na obecný úrad
 7. Interpelaácie
 8. Diskusia
 9. 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 9 poslancov
OZ. Oboznámil prítomných s programom. Hlasovaním za 9, 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 9, proti 0, zdržal sa 0, návrhová komisia odsúhlasená. 

K     bodu č.3 

a) Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Dezider Bodnár, Štefan Turčik

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

K bodu č.4 –   Prerokovanie IV. 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 sa k  návrhu zmeny programového rozpočtu vyjadril aj
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hlavný kontrolór  obce,  ktorý odporúča OZ túto úpravu schváliť/príloha  č.2/.  K tomuto  bodu
programu nemal pripomienku nikto z poslancov.

Uznesením č. 66/10OZ/2015 OZ obce Jasov

1. berie na vedomie

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

2. schvaľuje

rozpočtové opatrenie č.4/2015 k 19.10.2015

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

K     bodu  č.5   –  Prerokovanie  monitorovacej  správy  programového  rozpočtu  obce  a  čerpania
rozpočtu k 30.6.2015

Predseda  finančnej  komisie  stručne  oboznámil  prítomných  s  monitorovacou  správou
programového rozpočtu obce a čerpaním rozpočtu k 30.6.2015 /príloha č.3/. Poslanec Bodnár
mal otázku k rezervnému fondu, ktorý sme vyčerpali, poslanec Menda pripomenul, že rezervný
fond sme vyčerpali  k 31.8.2015. K tomuto bodu mal  pripomienku aj  hlavný kontrolór,  ktorý
podotkol, že v monitorovacej správe nejde o čísla, ale o komentáre k čerpaniu rozpočtu.

Uznesením č. 67/10OZ/2015 OZ obce Jasov

 berie na vedomie

obecným úradom vypracovanú monitorovaciu správu programového rozpočtu obce a
čerpanie rozpočtu obce Jasov k 30.6.2015 bez pripomienok.

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

K     bodu č.6   – Rôzne-doručené žiadosti obyvateľov na obecný úrad

a) žiadosť o opravu- výstavbu nového plota

Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Najmika Štefana /príloha č.4/, ktorý žiada o opravu, 
resp. výstavbu nového plota na pozemku, ktorý hraničí so základnou školou a je obecným 
majetkom. Tento plot je poškodzovaný deťmi základnej školy, ktoré neustále neoprávnene 
vnikajú na pozemok p. Najmika za účelom krádeží. P.Najmik je ochotný opravu plota realizovať 
sám, ale žiada o refundáciu nákladov. So žiadosťou sa zaoberala finančná komisia na pracovnej 
porade poslancov. 

Uznesením č. 68/10OZ/2015 OZ obce Jasov

1. berie na vedomie

žiadosť obyvateľa obce Jasov p. Štefana Najmika, bytom Hlavná 25/106 o výstavbu nového
oplotenia na konci jeho záhrady v časti susediacej s pozemkom pod základnou školou, ktorý je

pozemkom obce.
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2. ukladá

obecnému úradu a stavebnej komisii pri obecnom zastupiteľstve preveriť opodstatnenosť žiadosti
podľa existujúceho skutočného stavu oplotenia na mieste. V súlade s platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, predpismi obce a možnosťami obce, ako aj s dopadom na

rozpočet obce Jasov vypracovať návrh na vyriešenie žiadosti. Termín : 31.10.2015

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

b) Žiadosť – zavedenie verejného vodovodu

Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Andreja Kassaya o zavedenie verejného vodovodu na 
Školskú ulicu /príloha č.5/, nakoľko sa plánuje napojiť na kanalizáciu a k tomu potrebuje mať 
vlastný prípoj vody a vodomer. Podľa vyjadrenia starostu , robil sa projekt na rozšírenie 
vodovodu v obci, mohli sme to zahrnúť. Po pracovnej porade poslancov padol návrh na 
najjednoduchší spôsob, a to zriadiť v šachte rozvetvenie a pridať vodomer.

Uznesením č. 69/10OZ/2015 OZ obce Jasov

1. berie na vedomie

žiadosť obyvateľa obce pána Andreja Kassaya o zavedenie vodovodu k jeho rodinnému domu na
ulici Školská 22/1 z dôvodu zriadenia samostatnej prípojky na verejný vodovod pre jeho rodinný

dom.

2. ukladá

obecnému úradu a stavebnej komisii při obecnom zastupiteľstve preveriť opodstatnenosť žiadosti
podľa skutočného stavu na mieste. V súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi

predpismi, predpismi obce a možnosťami obce, ako aj s dopadom na rozpočet obce Jasov
vypracovať návrh na riešenie. Termín : 31.10.2015

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

c) Žiadosť o odstránenie stromov nad pozemkom v časti Lucia Baňa

Ďalšou žiadosťou doručenou na obecný úrad je žiadosť pána Karola Mullera /príloha č.6/, bytom 
Pod skalou 6, Jasov o odstránenie stromov na svahu nad jeho pozemkom v obci Vyšný Medzev, 
nakoľko podľa jeho mienky ohrozujú tieto stromy majetky a životy ľudí.. Podľa vyjadrenia 
starostu obec má vypracovaný plán starostlivosti o lesy na roky 2011-2020, ktorý je možné 
zmeniť až po odsúhlasení Obvodným lesným úradom Košice. Ak obec vyrúbe stromy mimo 
plánu starostlivosti o lesy, môže zaplatiť pokutu.   

Uznesením č. 70/10OZ/2015 OZ obce Jasov

1. berie na vedomie

žiadosť obyvateľa obce pána Karola Mullera, bytom Pod skalou 85/6, Jasov o odstránenie
stromov nad pozemkom v časti Lucia Baňa z dôvodu ohrozovania jeho súkromného pozemku

2. ukladá

obecnému úradu a stavebnej komisii pri obecnom zastupiteľstve preveriť opodstatnenosť žiadosti
podľa skutočného stavu na mieste. V súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi

predpismi, predpismi obce a možnosťami obce, ako aj s dopadom na rozpočet obce Jasov
vypracovať návrh na riešenie. Termín : 15.11.2015
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Hlasovanie /za 9, proti 0, zdržal sa 0/

d) Žiadosť o vyčistenie ramena rieky Bodva

Pani Mgr. Prestlová Katarína, bytom Podzámok 175, Jasov, sa na obecný úrad obrátila so 
žiadosťou o vyčistenie mŕtveho ramena rieky Bodva /príloha č.7/, nakoľko to nie je udržiavané a 
v prípade veľkých dažďov hrozí zaplavenie záhrad, budov a miestnej komunikácie. Podľa 
vyjadrenia starostu sa rameno Bodvy predtým čistilo, je potrebné zistiť, aký druh nečistoty je 
tam, a podľa toho riešiť buď obcou alebo Povodím Bodvy. 

Uznesením č. 71/10OZ/2015 OZ obce Jasov

1. berie na vedomie

žiadosť obyvateľky obce pani Kataríny Prestlovej, bytom Podzámok 175, Jasov a ďalších
obyvateľov ulice Podzámok, o vyčistenie ramena rieky Bodva.

2. ukladá

obecnému úradu a stavebnej komisii pri obecnom zastupiteľstve preveriť opodstatnenosť žiadosti
podľa skutočného stavu na mieste. V súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi

predpismi, predpismi obce a možnosťami obce, ako aj s dopadom na rozpočet obce Jasov
vypracovať návrh na riešenie. Termín : 15.11.2015

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

e) Žiadosť o úpravu prístupovej cesty

Obyvatelia Medzevskej ulice č.510-522 doručili na obecný úrad žiadosť o úpravu prístupovej
cesty /prílohe č.8/ -vyasfaltovanie a umiestnenie retardérov, nakoľko je na ulici množstvo blatu,
prachu, rýchlo idúce autá. Podľa vyjadrenia starostu obec v roku 2009 žiadala od úradu vlády
financie, bol vypracovaný aj projekt, nakoniec financie neboli. Dnes VVS a.s. začala budovať v
obci kanalizáciu a po ukončení stavby môžeme túto situáciu riešiť. Zatiaľ nie je jasné, kde sa
bude  môcť  obec  angažovať  o  eurofondy.  Akceptujeme  žiadosť  obyvateľov,  ale  asfalt  v
súčasnosti nebude, cesta bude upravená v rámci možností obce, aj keď výsyp kameňom je len
dočasné  riešenie.  Čakáme,  aké  bude  programovacie  obdobie  2014-2020  pre  obce  nad  1000
obyvateľov, ak budú programy, budeme sa uchádzať o peniaze z eurofondov. Poslanec Horváth
pripomenul, že týmto problémom sa zaoberáme už 9 rokov a nie je to vyriešené, je potrebné to
riešiť. Podľa poslanca Mendu je potrebné vykopať rigoly a hlavne udržiavať ich.

Uznesením č. 72/10OZ/2015 OZ obce Jasov

1. berie na vedomie

žiadosť obyvateľov obce bytom Medzevská 510 až 522 o úpravu prístupovej cesty

2. ukladá

obecnému úradu oboznámiť obyvateľov v tejto lokalite o možnostiach a postupoch, ktoré
pripravuje obec Jasov v ďalšom období v rámci rozvoja našej obce. Termín : 15.11.2015

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

f) Žiadosť o pomoc a vyriešenie nadmerného výskytu pliesne v byte.
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Manželia Korinekovci, bytom Ku kachličkárni 645/5, Jasov, obyvatelia obecnej 20b.j. žiadajú o 
pomoc pri riešení nadmerného výskytu plesní v obecnom nájomnom byte. 

Uznesením č. 73/10OZ/2015 OZ obce Jasov

1. berie na vedomie

žiadosť obyvateľov obce Jasov, manželov Radoslava a Edity korinekových, bytom Ku
kachličkárni 645/5 o pomoc a vyriešenie nadmerného výskytu plesne v nájomnom byte v 20 b.j.,

ktorá patrí obci. Jasov.

2. ukladá

obecnému úradu a stavebnej komisii pri obecnom zastupiteľstve preveriť opodstatnenosť žiadosti
podľa skutočného stavu na mieste. V súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi

predpismi, predpismi obce a možnosťami obce, ako aj s dopadom na rozpočet obce Jasov
vypracovať návrh na riešenie. Termín : 31.10.2015

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

g) Zmluva o budúcej zmluve - triedený zber odpadu

Podľa nového zákona platného od 1.januára 2016 bude každá obec alebo mesto zazmluvnené so
spoločnosťou, ktorá bude oprávnená zbierať separovaný odpad. Momentálne sú na Slovensku tri
väčšie firmy, ktoré do 31.3.2016 musia ministerstvu predložiť zmluvy s obcami. Na zasadnutí
regiónu sa obce zhodli na firme Natur-Pack. Poslanec Menda zhrnul podstatu, bude zavedená
nová forma zberu separovaného odpadu, aby firmy získali licenciu, musia zazmluvniť obce.

Uznesením č. 74/10OZ/2015 OZ obce Jasov

schvaľuje

aby obec Jasov uzatvorila zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy s firmou NATUR-PACK, a.s.,
Bratislava na zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov v súlade so

zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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

h) Vecné bremeno – VVS, a.s.

Starosta v krátkosti oboznámil prítomných so Zmluvou o bezodplatnom zriadení vecného 
bremena v prospech VVS, a.s. na pozemkoch obce, na ktorých sa realizuje stavba rozšírenie 
vodovodu.

 Uznesením č. 75/10OZ/2015 OZ obce Jasov
schvaľuje
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bezodplatné zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO : 36570460 na pozemkoch obce, na ktorých sa bude

realizovať stavba Rozšírenie vodovodu – Jasov povolená rozhodnutím Okresného úradu Košice-
okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-KS-OSZP-2015/01331 zo dňa 15.05.2015.

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

i) Riešenie niekoľkých problémov - časť Počkaj

Na obecný úrad bola e-mailom doručená sťažnosť pani Lucie Kušnírikovej, bytom Jasov-časť 
Počkaj. Obyvatelia tejto časti obce nie sú spokojní s osvetlením, cestou, chodníkmi …./príloha 
č.9/

Uznesením č. 76/10OZ/2015 OZ obce Jasov

1. berie na vedomie

sťažnosť pani Lucie Kušnírikovej, bytom Jasov-časť Počkaj

2. ukladá

obecnému úradu sťažnosť posúdiť, zaevidovať, vyriešiť v súlade s platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, predpismi obce a možnosťami obce, ako aj s dopadom na

rozpočet obce Jasov vypracovať návrh na riešenie. Termín : 15.11.2015

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

 
K     bodu č. 7   – Interpelácie

Poslanca Mendu zaujímalo, kedy bude ukončená v obci výstavba kanalizácie, kedy sa budú robiť
cesty,  oprava  dlažby  pri  kultúrnom  dome?  Podľa  vyjadrenia  starostu,  kanalizácia  má  byť
ukončená koncom októbra, začiatkom novembra. Čo sa týka hlavných ciest, po dohode s VÚC až
na jar. Ostatné cesty majú dať do pôvodného stavu v rámci projektu. 
Poslanec Martinove-v poslednom čase je problém s odstávkou vody v obci, pri volaní na číslo
poruchy, prepínajú na automatické hovory. Firma musí informovať obec, kedy bude odstavovať
vodu.  Je  potrebné  napísať  oficiálny  list,  žiadať  o vysvetlenie.  Ďalšou interpeláciou  poslanca
Martinove – rekonštrukcia kultúrneho domu  finišuje, z druhej strany má pozemok v prenájme
p.Kalmár, ktorý tam má sklad náradia, je potrebné ho upozorniť na riešenie dvora. Podľa starostu
má  zmluvu  s  obcou  na  prenájom  pozemku,  pozve  ho  na  stretnutie  a  dohodnú  sa,  aby  dal
pozemok do poriadku. Ďalšou pripomienkou poslanca Martinove bol nanosený stavebný odpad
pánom  Hirkom na  koniec  pozemku,  je  potrebné  ho  upozorniť,  aby  to  odpratal.  Takisto  ho
zaujímalo,  či  bude  kolaudácia  trhoviska  ešte  tento  rok.  Podľa  starostu  je  trhovisko  už
skolaudované, je potrebné doriešiť predajné stoly. Nakoniec poslanec Martinove podotkol, že by
bolo dobré zlikvidovať lavice k cintorínu, skrášliť obec vyrezaním starých stromov, poprípade
ich nahradiť okrasnými kríkmi.  Poslanca Mendu zaujímalo,  kde je tabuľa so stojanom, ktorá
označovala smer k jaskyni, je potrebné ju zasadiť späť. Podľa vyjadrenia starostu , tabuľu vrátia
vodári  na  pôvodné miesto.  Hlavný kontrolór  podotkol,  že  ak  chceme urobiť  zmenu  v rámci
poplatkov na daniach a za komunálny odpad, je potrebné návrh zmeny VZN vyvesiť najneskôr
do konca novembra, je tam 15 dňová lehota oznámenia a schváliť je potrebné do konca roka.
Poslanec Turčik-nedalo by sa vybaviť,  aby vyrezali  stromy,  kríky na Medzevskej ulici  popri
ceste, zlá viditeľnosť v zákrutách. 
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K     bodu č. 8   – Diskusia

Za občanov sa do diskusie prihlásil poslanec Martinove ohľadom obecného rozhlasu, občania sa
sťažujú,  že nepočuť,  nerozumieť,  prebíjajú sa zvuky.  Starosta  sa  vyjadril,  že  ak budú znova
dotácie na obecné rozhlasy, prihlásime sa.

K     bodu č. 9   – Záver

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

V Jasove, 19.10.2015
Zapísala: Csoltková Zuzana                                                          
Overovatelia zápisnice: 

         –––––––––––––––––––––––-                                           ––––––––––––––––––––
                 Dezider Bodnár                                                               Štefan Turčik
                                                                                             

                                                                                                             Ing. Gabriel Nagy
                                                                                                                       Starosta
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