
Zápisnica 

zo 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

zo dňa 11. júna 2020 
 

Prítomní : 

starosta obce :      Marián Dzurik 

poslanci OZ :     Alexander Horváth ml., Štefan Turčik, Mgr. Tibor Kaputa, Attila Csoltkó,       

Mgr. Stella  Luteránová, Bc. Ladislava Takáčová 

neprítomní poslanci OZ : I. Filčáková, J. Dzurik 

ostatní prítomní :             Ing Kamil Munnich Phd. – prednosta,  

                                           Mariana Šimková – spracovateľka územného plánu Obce Jasov    

                                           JUDr. Svetlana Pavlíková – hlavný kontrolór obce            

        

občania :                           podľa prezenčnej listiny  

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie 

    a) overovateľov zápisnice 

    b) zapisovateľa 

3. Územný plán 

4. Žiadosti občanov – odkúpenie pozemkov 

5. Rôzne 

6. Interpelácie 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

 

 

ROKOVANIE: 

 

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania 

 

Rokovanie OZ otvoril Marián Dzurik, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a 

občanov obce. Skonštatoval, že nakoľko je prítomných 6 poslancov, OZ je uznášaniaschopné. 

Oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania a uviedol, že uvedený program je 

zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce. Navrhol doplniť navrhnutý program o bod 

3 voľba návrhovej komisie a o bod 4 upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny 

integrovaného povolenia pre prevádzku "Jasov-skládka odpadov" prevádzkovateľovi, 

stavebníkovi KOSIT Jasov s.r.o. Hlasovaním 6 za, proti 0, zdržal sa 0, bol program rokovania 

schválený a doplnený program prijatý.  

 

 

Hlasovanie :  

za 6    Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., A. Csoltkó, Bc. L.Takáčová, Mgr. S. Luteránová, A. Horváth 

proti 0 

zdržal sa 0 



K bodu č.2 – Určenie 

 

a) overovateľov zápisnice 

    Starosta navrhol za overovateľov zápisnice poslancov A. Csoltka, Mgr. Stellu Luteránovú 

b) zapisovateľ 

    Za zapisovateľku z rokovania určil Alenu Kalinskú 

 

 

K bodu č.3 – Voľba návrhovej komisie 

Starosta navrhol za členov návrhovej komisie poslancov :  Mgr. Tibora Kaputu, Bc. Ladislavu 

Takáčovú 

 

Hlasovanie :  

za 6   Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A. Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová,  

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

K bodu č.4–  Upovedomenie o začatí konania vo zmeny integrovaného povolenia pre 

prevádzku "Jasov-skládka odpadov" prevádzkovateľovi, stavebníkovi KOSIT Jasov s.r.o. 

 

Starosta oznámil, že na minulom verejnom OZ bolo prijaté uznesenie č. 118/05OZ/2020, 

v ktorom obecné zastupiteľstvo žiada : 

1. ukončenie skládkovania na existujúcich kazetách skládky "Jasov-skládka odpadov" bez 

jej ďalšieho rozširovania, rekultiváciu skládky a monitorovanie počas celej doby až do 

uzavretia skládky. 

2. Poveruje Obecný úrad v Jasove poslať na inšpekciu životného prostredia v Košiciach 

stanovisko k žiadosti o predmetný súhlas podľa bodu č.1 tohto uznesenia v stanovenej 

lehote. 

3. Poveruje Obecný úrad v Jasove na vykonanie potrebných úkonov na uzavretie 

existujúcej skládky v obci Jasov do 30.06.2020.  

 

Toto uznesenie bolo odoslané v termíne na inšpektorát životného prostredia v Košiciach. Dňa 

8.6.2020 bolo na úradnej tabuli a na web stránke obce Jasov zverejnené oznámenie – žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia na realizáciu stavby "Jasov-skládka odpadov" druhá etapa 

druhá časť. Uvedené dokumenty sú zverejnené podľa zákona a starosta vyzval poslancov OZ, 

aby sa k problematike výstavby druhej kazety skládky komunálneho odpadu na území obce 

Jasov vyjadrili a prijali uznesenie. 

Poslanec Kaputa poznamenal, že došla na obec žiadosť a opravil, že nejde o druhú kazetu, ale 

o druhú etapu skládky a vysvetlil, že v prvej etape obe kazety dokopy činia 84.000 m³ a druhá 

etapa, by mala byť dvojnásobne väčšia čiže cca. 160 000 m³.  

Starosta odovzdal slovo prednostovi, ktorý oznámil poslancom, že nie je v právomoci OZ 

alebo obce Jasov uzavrieť skládku do 30.06.2020, obec Jasov môže podať iba žiadosť na 

firmu KOSIT a začať úkony.  

  

 

 

 



 

Uznesením č. 122/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

 poveruje obecný úrad v Jasove 

 

poslať žiadosť o zastavenie konania vo veci žiadosti prevádzkovateľa, stavebníka KOSIT 

Jasov s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia 

prevádzky podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia pre prevádzku "Jasov-skládka odpadov" na slovenskú inšpekciu životného 

prostredia, inšpektorátu životného prostredia Košice odbor integrovaného povoľovania 

a kontroly, Rumanová č.14, 04053 Košice, ako odpoveď na výzvu inšpektorátu životného 

prostredia Košice zverejnenú na webovom sídle správneho orgánu www.sizp.sk dňa 3.6.2020, 

nakoľko obyvatelia obce Jasov s rozširovaním novej skládky a novej kazety nesúhlasia 

a žiadajú jej uzavretie a rekultiváciu v súlade s uznesením č. 118/05OZ/2020 bod 1 a bod 3, 

v ktorom OZ poveruje obecný úrad v Jasove na vykonanie potrebných úkonov na uzavretie 

skládky do 30.06.2020 

 

  

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

  

 

 

K bodu č.5 – Územný plán obce Jasov 

 

Starosta odovzdal slovo p. Mariane Šimkovej – spracovateľke územného plánu obce Jasov, 

ktorá oboznámila OZ s návrhmi na uznesenia týkajúce sa Z a D č. 1 ÚPN – O Jasov: 

 

 

1. začatie spracovania Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Jasov a následne procesu ich 

obstarávania v zmysle platnej legislatívy so zapracovaním požiadaviek vyplývajúcich zo 

zmien nadradených dokumentácií vrátane pripravovaných zmien dokumentácií a 

legislatívnych zmien;  

2. zapracovanie nasledovných podnetov od občanov a organizácií obce Jasov do 

pripravovaných Z. a D. č.1 ÚPN-O Jasov:  

 

2.1. zapracovanie podnetov obce Jasov:  

2.1.1. podnet na zakreslenie navrhovanej plochy zberného dvora na KN – „C“ s parc. č. 247, 

248/1, 251,252, 253, 254, časti 255, časti 256, časti 257/2 so sprístupnením z komunikácie na 

parc.č. 1003; 

 2.1.2. podnet na zakreslenie navrhovaného pešieho chodníka smerom do rómskej osady 

pozdĺž cesty II. triedy II/548 v zmysle schválenej projektovej dokumentácie;  

2.1.3. podnet na zakreslenie zmeny navrhovanej plochy bývania v rodinných domoch na 

navrhovanú plochu rekreácie (detské ihriská) na parc.č. 762/1 a zakreslenie jestvujúcej zmeny 

na parc.č. 761/1 a 761/2 z plôch bývania v rodinných domoch na plochy občianskej 

vybavenosti- denný stacionár; 

http://www.sizp.sk/


 2.1.4. podnet na zakreslenie pešieho chodníka pozdĺž ulice Popročskej (cesty III. triedy 

III/3359) vrátane návrhu na asanáciu objektu hospodárskej budovy s parc.č.430 (KN- „C“) z 

hľadiska zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti premávky na danej komunikácii;  

2.1.5. podnet na zakreslenie navrhovaného pešieho a cyklistického prepojenia ulice Pod 

skalou a Mlynskej ulice - návrh na trasovanie cez pozemky KN-„C“ s parc.č. 848/2, 1038/2, 

778, 777 a 779- po pozemkoch obce Jasov s návrhom na vybudovanie pešej lávky nad 

vodným tokom Bodva a návrhom na rekonštrukciu mostnej konštrukcie nad Bodvou na ul. 

Mlynskej s jej rozšírením o peší a cyklistický chodník s pokračovaním na ul. Hlavnú; 

 2.1.6. podnet na zmenu OP cintorína- 10 m od oplotenia cintorína; 

 2.1.7. podnet na zakreslenie plôch bytovej výstavby v lokalite „Pod studňou“ v 

juhovýchodnej časti zastavaného územia obce Jasov vrátane návrhu komunikačného systému 

a inžinierskych sietí; 

 2.1.8. podnet na zakreslenie jestvujúceho sprístupnenia autokempingu prístupovou 

automobilovou komunikáciou vrátane jestvujúceho parkoviska pred objektom č.12- Hotel 

2.1.9. podnet na zmenu komunikačného systému v tejto lokalite s návrhom na umiestnenie 

samoobslužnej autoumyvárky – navrhovanej plochy sivej farby- t.j. v legende výkresu č.3 

uvedenej plochy priemyslu, skladov, výrobných služieb a zberní oddelenej od objektu č.12 

plochou izolačnej zelene. Dôvodom tohto podnetu je späť vzatie podnetu na Zmeny a doplnky 

ÚPN-O Jasov firmy Slovak Arbitration Center, s.r.o. zastúpenou p. JUDr. Petrom 

Paulinským, konateľom spoločnosti na pozemku KN registra „C“ s parc.č. 779 vo výmere 616 

m2 z plochy verejnej zelene na plochu občianskej vybavenosti (upresnenie- autoumyvárky, 

čiže plochy priemyslu, skladov, výrobných služieb a zberní). Obec Jasov sa z vyššie 

uvedeného dôvodu zaväzuje vykonať zámenu časti pozemkov KN – „C“ s parc.č. 968/45 a 

968/3 ako novovytvorenej parcely s upresnením na pracovnom stretnutí poslancov za časť 

pozemku KN –„C“ s parc. č. 779, ktorú má vo vlastníctve firma Slovak Arbitration Center, 

s.r.o. zastúpená p. JUDr. Petrom Paulinským, konateľom spoločnosti. 

 2.2. zapracovanie podnetov p. Tibora Kaputu, s ktorými vyjadrili podpisom svoj súhlas p. 

Jozef Menda, Ildikó Filčáková, Stella Luteránová a Štefan Turčík: 

 2.2.1. podnet na zrušenie plôch jestvujúcej skládky TKO Jasov a návrh na jej rekultiváciu 

vrátane jej navrhovaného rozšírenia ( plocha č.55 vo výkrese č.3)- vo všetkých výkresoch a 

textovej časti ÚPN-O Jasov; 

 2.2.2. podnet na zadefinovanie zákazu vytvárania akýchkoľvek skládok na katastrálnom 

území obce Jasov v záväznej časti ÚPN-O;  

2.2.3. podnet na vypracovanie návrhu trasovania cyklistických chodníkov smerom na 

Moldavu nad Bodvou, smerom na Košice a na Medzev súbežne s cestami II. triedy( 

oddelených pásom zelene) ako udržateľných dopravných tepien medzi obcami, ale aj návrh 

cykloturistických chodníkov trasovaných po poľných a lesných cestách; 

 2.2.4. podnet na zrušenie navrhovanej lokality bývania č.7 (Nad pastierňou“) v ÚPN-O Jasov 

z dôvodu nereálnosti jej výstavby v danom teréne; 

 2.2.5. podnet na zreálnenie trasovania navrhovanej preložky cesty II. triedy II/548 pri vstupe 

do Jasova smerom z Košíc prevzatej do ÚPN-O z ÚPN-VÚC Košického samosprávneho kraja 

vzhľadom k terénnym danostiam; 

 2.2.6. podnet na zakreslenie migrácie jelenej a srnčej zveri z Volovských vrchov cez 

Abrahám k rieke Bodva do výkresov č.2,3, a 9 a do textovej časti;  

2.2.7. podnet na doplnenie autobusových zastávok s dochádzkovými vzdialenosťami a 

zrušenie zastávky autobusov na odbočke do Poproča smerom z Košíc z dôvodu zabezpečenia 

bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy v danom úseku, t. j. na križovatke ciest II. a III. 

triedy (II/548 a III/3359);  

2.2.8. podnet na doplnenie prestupného terminálu vlak- bus pri železničnej stanici Jasov v 

zmysle pripomienok obce Jasov k Plánu udržateľnej mobility KSK; 

 2.2.9. podnet na vybudovanie detského ihriska - v súlade s podnetom č.2.1.3.;  



2.3. zapracovanie podnetov Ing. Adriany Szegediovej, pod ktoré sa podpísali aj p. Eva 

Körtvélyová, Erika Paulinská a Gejza Bröstl: 

 2.3.1. podnet na zrušenie a rekultiváciu jestvujúcej skládky TKO vrátane jej schváleného 

rozšírenia v ÚPN-O Jasov ( Integrovaný areál spracovania a zneškodňovania odpadov)- v 

súlade s podnetom 2.2.1. a návrh na vyradenie zo zoznamu skládok TKO na MŽP SR a na jej 

likvidáciu formou zrušenia environmentálnej záťaže; 

 2.3.2. podnet na zakreslenie trasy pohybu zveri v súlade s podnetom 2.2.6. a zakreslenie 

ďalších jestvujúcich biokoridorov; 

 2.3.3. podnet na zmenu trasovania navrhovanej preložky cesty II. triedy II/548 v súlade s 

podnetom 2.2.5.; 

 2.3.4. podnet na návrh cyklotrás v súlade s podnetom 2.2.3.;  

2.3.5. podnet na zakreslenie OP vodného toku Bodva – 10m od brehovej čiary – nezastavaný 

pás (Zák. 364/2004 Z. z. , §49 odst.2); 

 2.3.6. podnet na zakreslenie OP cintorína 50m – zmena z požadovaných 50m na 10m v 

súlade s podnetom 2.1.6.; 

 2.3.7. podnet na zakreslenie OP ciest II. triedy ( 25m) a III. triedy ( 20m) od osi ciest - mimo 

zastavané územie obce; 

 2.3.8. podnet na zakreslenie OP lesných pozemkov – 50m; 

 2.3.9. podnet na zakreslenie ochranných pásiem a chránených území – NP Slovenský kras, 

SKUEV0349 Jasovské dubiny, SKUEV0736 Zabava, SKUEV0738 Bodva, NPR jasovské 

dubiny, PP Čertova skala, NPP Jasovská jaskyňa, CHVÚ Slovenský kras a CHVÚ Volovské 

vrchy a pod.;  

2.3.10. podnet na zakreslenie OP NKP Kláštora premonštrátov; 3 

 2.3.11. podnet na doplnenie legendy objektov: pošta, požiarna zbrojnica, doplnenie textu pri 

objekte č.2- obchody a reštaurácia- centrum a lukostrelecká strelnica; 

 2.3.12. podnet na zakreslenie jestvujúcich bytových domov na ul. „Ku kachličkárni“- lokalita 

bytovej výstavby 1 – „Pri sklade CO“ 

 2.3.13. podnet na opravu legendy pri objekte č.22 – z objektu zariadenia služieb pre CR na 

objekt rodinného domu  

2.4. zapracovanie podnetov p. Františka Obermana totožných s podnetmi p. Mgr. Ivana 

Novotného : 

 2.4.1. podnet na vyriešenie sprístupnenia lokality vyznačenej v platnom ÚPN-O Jasov ako 

plochy zmiešaných funkcií s chalupárskou rekreáciou juhovýchodne od futbalového ihriska 

vrátane návrhu trasovania inžinierskych sietí ( STL plynovod, splašková kanalizácia) s 

upresnením trasovania podľa dohody na pracovnom stretnutí poslancov dňa 5.6.2020 ( 

trasovaním od prístupovej komunikácie k futbalovému ihrisku s pokračovaním cez pozemky 

KN- registra „C“ : s parc.č. 927, 928/1, 928/9. 1045/2, 926/8, 926/1, 925/2, 925/1, 1053 s 

napojením sa na jestvujúci komunikačný systém sprístupňujúci plochy občianskej 

vybavenosti č.21 (reštaurácia) a 20 (vstupný objekt do Jasovskej jaskyne); 

 2.4.2. podnet týkajúci sa skládky TKO Jasov- na jej zrušenie a nerozširovanie je v súlade s 

podnetom č.2.2.1. a s odporučením zrušenia , príp. neobnovenia zmlúv o prenájme pozemkov 

v tejto oblasti;  

2.5. zapracovanie podnetov p. PaeDr. Magdalény Martinove :  

2.5.1. podnet na rekultiváciu skládky TKO Jasov- v súlade so záväznou časťou ÚPN-VÚC 

KSK ( bod 9.3. ), ako aj s podnetom č.2.2.1.; 

 2.5.2. podnet na zapracovanie návrhu na rekonštrukciu ciest II. triedy II/550 a II/548 , návrh 

cyklotrás a zmenu umiestnenia autobusových zastávok v smere Poproč- v súlade s podnetom 

2.2.7.; 

 2.5.3. podnet na zmenu trasovania preložky cesty II/548 navrhovanej v ÚPN-O v súlade s 

podnetom č. 2.2.5. ;  

2.5.4. podnet na aktualizáciu stavu v oblasti odvádzania splaškových vôd (kanalizácie); 



 2.5.5. podnet na zrušenie pešieho ťahu po hrádzi pozdĺž rieky Bodva a upresnenie názvu 

lokality z „Pinzendorf“ na „Podzámok“ v textovej časti – časť „pešia doprava“;  

2.5.6. podnet na návrh opatrení na ochranu obyvateľov obce pred záplavami – v súlade s 

platnou legislatívou a v spolupráci s SVP – zvážiť využitie štúdie z r. 2001. 

 2.6. zapracovanie podnetu p. Gabriela Švečku:  

2.6.1. podnet na nepovolenie žiadnych zmien územného plánu obce Jasov na plochách 

verejnej zelene na pozemku KN – registra „C“ s parc.č. 779 ( nepovolenie zmien plochy 

zelene na autoumyvárku a pod. zariadenia) vzhľadom na bezprostrednú blízkosť NPP 

Jasovská jaskyňa, NPR Jasovské dubiny, Jasovská skala a rieky Bodva ;  

2.7. zapracovanie podnetu p. Csaba Dunajszkého: 

 2.7.1. podnet na zmenu v juhozápadnej časti zastavaného územia obce Jasov s umožnením 

výstavby na pozemku KN registra „C“ s parc.č. 695/44;  

2.7.2. podnet na zmenu v juhozápadnej časti zastavaného územia obce Jasov s umožnením 

využitia pozemku KN registra „C“ s parc.č. 727/2 a okolitých parciel na rekreačné využitie , 

príp. záhradkárska , chatová oblasť;  

 

Poslanci sa dohodli, že každý bod bude mať samostatné uznesenie. 

 

 

 

 

Uznesením č. 123/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

1.schvaľuje 

 

 

začatie spracovania Zmien a doplnkov č.1 ÚPN – O Jasov a následne procesu ich 

obstarávania v zmysle platnej legislatívy so zapracovaním požiadaviek vyplývajúcich 

zo zmien nadradených dokumentácii vrátane pripravovaných zmien dokumentácií 

a legislatívnych zmien. 

 

2.berie na vedomie 

 

 

Zapracovanie nasledovných podnetov od občanov a organizácií obce Jasov do 

pripravovaných Z a D č.1 ÚPN – O Jasov. 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesením č. 124/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

zakreslenie navrhovanej plochy zberného dvora na KN – „C“ s parc. č. 247, 248/1, 251,252, 

253, 254, časti 255, časti 256, časti 257/2 so sprístupnením z komunikácie na parc.č. 1003 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

Uznesením č. 125/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

zakreslenie navrhovaného pešieho chodníka smerom do rómskej osady pozdĺž cesty II. triedy 

II/548 v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

Uznesením č. 126/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

Schvaľuje 

 

 

zakreslenie zmeny navrhovanej plochy bývania v rodinných domoch na navrhovanú plochu 

rekreácie (detské ihriská) na parc.č. 762/1 a zakreslenie jestvujúcej zmeny na parc.č. 761/1 a 

761/2 z plôch bývania v rodinných domoch na plochy občianskej vybavenosti- denný 

stacionár. 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

 



Uznesením č. 127/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zakreslenie pešieho chodníka pozdĺž ulice Popročskej (cesty III. triedy III/3359) vrátane 

návrhu na asanáciu objektu hospodárskej budovy s parc.č.430 (KN- „C“) z hľadiska 

zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti premávky na danej komunikácii. 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

Uznesením č. 128/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zakreslenie navrhovaného pešieho a cyklistického prepojenia ulice Pod skalou a Mlynskej 

ulice - návrh na trasovanie cez pozemky KN-„C“ s parc.č. 848/2, 1038/2, 778, 777 a 779- po 

pozemkoch obce Jasov s návrhom na vybudovanie pešej lávky nad vodným tokom Bodva a 

návrhom na rekonštrukciu mostnej konštrukcie nad Bodvou na ul. Mlynskej s jej rozšírením o 

peší a cyklistický chodník s pokračovaním na ul. Hlavnú. 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

Uznesením č. 129/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

zmenu OP cintorína - 10 m od oplotenia cintorína. 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 



 

 

 

Uznesením č. 130/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

Schvaľuje 

 

zakreslenie plôch bytovej výstavby v lokalite „Pod studňou“ v juhovýchodnej časti 

zastavaného územia obce Jasov vrátane návrhu komunikačného systému a inžinierskych sietí. 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

Uznesením č. 131/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

berie na vedomie 

 

 

zakreslenie jestvujúceho sprístupnenia autokempingu prístupovou automobilovou 

komunikáciou vrátane jestvujúceho parkoviska pred objektom č.12- Hotel. 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

Uznesením č. 132/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

berie na vedomie 

 

 

zmenu komunikačného systému v tejto lokalite s návrhom na umiestnenie samoobslužnej 

autoumyvárky – navrhovanej plochy sivej farby- t. j. v legende výkresu č.3 uvedenej plochy 

priemyslu, skladov, výrobných služieb a zberní oddelenej od objektu č.12 plochou izolačnej 

zelene. Dôvodom tohto podnetu je späť vzatie podnetu na Zmeny a doplnky ÚPN-O Jasov 

firmy Slovak Arbitration Center, s.r.o. zastúpenou p. JUDr. Petrom Paulinským, konateľom 

spoločnosti na pozemku KN registra „C“ s parc.č. 779 vo výmere 616 m2 z plochy verejnej 

zelene na plochu občianskej vybavenosti (upresnenie- autoumyvárky, čiže plochy priemyslu, 

skladov, výrobných služieb a zberní). Obec Jasov sa z vyššie uvedeného dôvodu zaväzuje 

vykonať zámenu časti pozemkov KN – „C“ s parc.č. 968/45 a 968/3 ako novovytvorenej 

parcely s upresnením na pracovnom stretnutí poslancov za časť pozemku KN –„C“ s parc. č. 

779, ktorú má vo vlastníctve firma Slovak Arbitration Center, s.r.o. zastúpená p. JUDr. 

Petrom Paulinským, konateľom spoločnosti. 

 



 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

Uznesením č. 133/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zapracovanie podnetov p. Tibora Kaputu, s ktorými vyjadrili podpisom svoj súhlas p. Jozef 

Menda, Ildikó Filčáková, Stella Luteránová a Štefan Turčík: zrušenie plôch jestvujúcej 

skládky TKO Jasov a návrh na jej rekultiváciu vrátane jej navrhovaného rozšírenia ( plocha 

č.55 vo výkrese č.3)- vo všetkých výkresoch a textovej časti ÚPN-O Jasov; 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

 

Uznesením č. 134/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zadefinovanie zákazu vytvárania akýchkoľvek skládok na katastrálnom území obce Jasov v 

záväznej časti ÚPN-O  

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesením č. 135/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

vypracovanie návrhu trasovania cyklistických chodníkov smerom na Moldavu nad Bodvou, 

smerom na Košice a na Medzev súbežne s cestami II. triedy( oddelených pásom zelene) ako 

udržateľných dopravných tepien medzi obcami, ale aj návrh cykloturistických chodníkov 

trasovaných po poľných a lesných cestách; 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

Uznesením č. 136/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zrušenie navrhovanej lokality bývania č.7 ( Nad pastierňou“) v ÚPN-O Jasov z dôvodu 

nereálnosti jej výstavby v danom teréne; 

 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

Uznesením č. 137/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zreálnenie trasovania navrhovanej preložky cesty II. triedy II/548 pri vstupe do Jasova 

smerom z Košíc prevzatej do ÚPN-O z ÚPN-VÚC Košického samosprávneho kraja 

vzhľadom k terénnym danostiam. 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     



       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

Uznesením č. 138/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zakreslenie migrácie jelenej a srnčej zveri z Volovských vrchov cez Abrahám k rieke Bodva 

do výkresov č.2,3, a 9 a do textovej časti.  

 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

Uznesením č. 139/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

doplnenie autobusových zastávok s dochádzkovými vzdialenosťami a zrušenie zastávky 

autobusov na odbočke do Poproča smerom z Košíc z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a 

plynulosti cestnej dopravy v danom úseku, t. j. na križovatke ciest II. a III. triedy (II/548 a 

III/3359) 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesením č. 140/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

doplnenie prestupného terminálu vlak- bus pri železničnej stanici Jasov v zmysle pripomienok 

obce Jasov k Plánu udržateľnej mobility KSK 

 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

Uznesením č. 141/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

vybudovanie detského ihriska - v súlade s podnetom č.2.1.3. 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

Uznesením č. 142/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zapracovanie podnetov Ing. Adriany Szegediovej, pod ktoré sa podpísali aj p. Eva 

Körtvélyová, Erika Paulinská a Gejza Bröstl: zrušenie a rekultiváciu jestvujúcej skládky TKO 

vrátane jej schváleného rozšírenia v ÚPN-O Jasov ( Integrovaný areál spracovania a 

zneškodňovania odpadov)- v súlade s podnetom 2.2.1. a návrh na vyradenie zo zoznamu 

skládok TKO na MŽP SR a na jej likvidáciu formou zrušenia environmentálnej záťaže; 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 



proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

Uznesením č. 143/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zakreslenie trasy pohybu zveri v súlade s podnetom 2.2.6. a zakreslenie ďalších jestvujúcich 

biokoridorov; 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

Uznesením č. 144/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zmenu trasovania navrhovanej preložky cesty II. triedy II/548 v súlade s podnetom 2.2.5.; 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

Uznesením č. 145/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

návrh cyklotrás v súlade s podnetom 2.2.3. 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 



 

 

Uznesením č. 146/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zakreslenie OP vodného toku Bodva – 10m od brehovej čiary – nezastavaný pás (Zák. 

364/2004 Z. z. , §49 odst.2); 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

Uznesením č. 147/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

zakreslenie OP cintorína 50m – zmena z požadovaných 50m na 10m v súlade s podnetom 

2.1.6.; 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

Uznesením č. 148/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zakreslenie OP ciest II. triedy ( 25m) a III. triedy ( 20m) od osi ciest - mimo zastavané územie 

obce; 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 



 

Uznesením č. 149/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zakreslenie OP lesných pozemkov – 50m 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

Uznesením č. 150/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zakreslenie ochranných pásiem a chránených území – NP Slovenský kras, SKUEV0349 

Jasovské dubiny, SKUEV0736 Zabava, SKUEV0738 Bodva, NPR jasovské dubiny, PP 

Čertova skala, NPP Jasovská jaskyňa, CHVÚ Slovenský kras a CHVÚ Volovské vrchy. 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

Uznesením č. 151/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zakreslenie OP NKP Kláštora premonštrátov 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 



Uznesením č. 152/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

doplnenie legendy objektov: pošta, požiarna zbrojnica, doplnenie textu pri objekte č.2- 

obchody a reštaurácia- centrum a lukostrelecká strelnica. 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

Uznesením č. 153/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zakreslenie jestvujúcich bytových domov na ul. „Ku kachličkárni“- lokalita bytovej výstavby 

1 – „Pri sklade CO“ 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

Uznesením č. 154/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

Neschvaľuje 

 

 

opravu legendy pri objekte č.22 – z objektu zariadenia služieb pre CR na objekt rodinného 

domu. 

 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 0 

proti 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

 

zdržal sa 0 



 

 

Uznesením č. 155/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zapracovanie podnetov p. Františka Obermana totožných s podnetmi p. Mgr. Ivana 

Novotného : vyriešenie sprístupnenia lokality vyznačenej v platnom ÚPN-O Jasov ako plochy 

zmiešaných funkcií s chalupárskou rekreáciou juhovýchodne od futbalového ihriska vrátane 

návrhu trasovania inžinierskych sietí ( STL plynovod, splašková kanalizácia) s upresnením 

trasovania podľa dohody na pracovnom stretnutí poslancov dňa 5.6.2020 ( trasovaním od 

prístupovej komunikácie k futbalovému ihrisku s pokračovaním cez pozemky KN- registra 

„C“ : s parc. č. 927, 928/1, 928/9. 1045/2, 926/8, 926/1, 925/2, 925/1, 1053 s napojením sa na 

jestvujúci komunikačný systém sprístupňujúci plochy občianskej vybavenosti č.21 

(reštaurácia) a 20 (vstupný objekt do Jasovskej jaskyne); 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

Uznesením č. 156/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

podnet týkajúci sa skládky TKO Jasov- na jej zrušenie a nerozširovanie je v súlade s 

podnetom č.2.2.1. a s odporučením zrušenia , príp. neobnovenia zmlúv o prenájme pozemkov 

v tejto oblasti. 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesením č. 157/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zapracovanie podnetov p. PaeDr. Magdalény Martinove :  podnet na rekultiváciu skládky 

TKO Jasov- v súlade so záväznou časťou ÚPN-VÚC KSK ( bod 9.3. ), ako aj s podnetom 

č.2.2.1.; 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

 

Uznesením č. 158/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zapracovanie návrhu na rekonštrukciu ciest II. triedy II/550 a II/548 , návrh cyklotrás a zmenu 

umiestnenia autobusových zastávok v smere Poproč- v súlade s podnetom 2.2.7. 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

Uznesením č. 159/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zmenu trasovania preložky cesty II/548 navrhovanej v ÚPN-O v súlade s podnetom č. 2.2.5.   

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 



Uznesením č. 160/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

podnet na aktualizáciu stavu v oblasti odvádzania splaškových vôd (kanalizácie); 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

Uznesením č. 161/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zrušenie pešieho ťahu po hrádzi pozdĺž rieky Bodva a upresnenie názvu lokality z 

„Pinzendorf“ na „Podzámok“ v textovej časti – časť „pešia doprava“ 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

Uznesením č. 162/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

návrh opatrení na ochranu obyvateľov obce pred záplavami – v súlade s platnou legislatívou a 

v spolupráci s SVP – zvážiť využitie štúdie z r. 2001. 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 



Uznesením č. 163/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

schvaľuje 

 

 

zapracovanie podnetu p. Gabriela Švečku:  podnet na nepovolenie žiadnych zmien územného 

plánu obce Jasov na plochách verejnej zelene na pozemku KN – registra „C“ s parc. č. 779 ( 

nepovolenie zmien plochy zelene na autoumyvárku a pod. zariadenia) vzhľadom na 

bezprostrednú blízkosť NPP Jasovská jaskyňa, NPR Jasovské dubiny, Jasovská skala a rieky 

Bodva.  

 

 

 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

Uznesením č. 164/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

neschvaľuje 

 

 

zapracovanie podnetu p. Csaba Dunajszkého: podnet na zmenu v juhozápadnej časti 

zastavaného územia obce Jasov s umožnením výstavby na pozemku KN registra „C“ s parc. č. 

695/44 a 

 

odôvodnenie:  V zmysle zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami: 

- podľa §20 odst.5 zakázané umiestňovať a)bytové domy....i) iné stavby, objekty 

a zariadenia, ktoré by mohla voda počas povodne poškodiť alebo odplaviť, 

- podľa §6 v inundačnom území zakázané a) zriaďovať oplotenie, živý plot alebo inú 

obdobnú prekážku, ktorá zhoršuje podmienky na odtok povrchových vôd. 

 

 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 0  

proti 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

 

zdržal sa 0 

 

 

 

 

 



Uznesením č. 165/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

neschvaľuje 

 

 

zmenu v juhozápadnej časti zastavaného územia obce Jasov s umožnením využitia pozemku 

KN registra „C“ s parc. č. 727/2 a okolitých parciel na rekreačné využitie , príp. záhradkárska 

, chatová oblasť. 

 

 

 

 

Hlasovanie :  

za 0  

proti 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

 

zdržal sa 0 

 

 

 

K bodu č.6 –  Žiadosti občanov – odkúpenie pozemkov 

 

 

a)      Žiadosť o odkúpenie pozemku – príloha č. 1 

 

Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Ing. R. Šimona, bytom Súľovská 580/3, 040 01 

Košice, o odkúpenie obecného pozemku vo výmere 262m2 , ležiacom na parcele č. E 2384/1 

(C695/1), v KÚ obce Jasov. Vlastníkom uvedenej parcely je Obec Jasov, vlastníctvo je 

evidované na LV č. 867. 

Dotknutú časť parcely užívajú od r.1979, ako záhradu rodinného domu v Jasove, Tichá 13/8. 

Pán Šimon doložil aj návrh geometrického plánu spracovaný autorizovaným geodetom. – viď 

súčasť prílohy č. 1. 

 

 

Uznesením č. 166/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

1.berie na vedomie 

Žiadosť pána Šimona bytom Súľovská 580/3, 040 01 Košice, o odkúpenie obecného 

pozemku vo výmere 262m2 , ležiacom na parcele č. E 2384/1 (C695/1), v KÚ obce 

Jasov. Do osobného vlastníctva. 

2.Berie na vedomie 

predložený znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti  - POZEMOK ,  



vypracovaný znalcom Ing. Matej Špak, PhD. mult., so sídlom Nemcová 35, Košice. , ako aj 

vypočítanú hodnotu nehnuteľnosti – pozemku -  2,38€/m 

 

3.schvaľuje  

odpredaj majetku obce  ako aj cenu za m2 stanovenú uvedeným znaleckým posudkom. 

 

4.poveruje  

OU vypracovať Kúpnu Zmluvu 

 

Hlasovanie: 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

b )   Žiadosť o poskytnutie jedno rázového finančného príspevku  – príloha č. 2 

 

Na OU bola doručená žiadosť pána Imricha Horvátha, nar. 27.11.1985, trvale bytom 

Medzevská  531,044 23 Jasov. Pán Horváth žiada o poskytnutie príspevku , ktorý by slúžil na 

pokrytie nákladov súvisiacich na vybavenie osobných dokladov pre celú rodinu (manželka + 

5 detí) z dôvodu, že dňa 27.04.2020 došlo v jeho dome k požiaru, pri ktorom prišli o všetko. 

 

- Podľa VZN obce Jasov č.2/2011 §4 ods.1a) jednorazová dávka v hmotnej núdzi 

môže byť poskytnutá žiadateľovi na úhradu mimoriadnych výdavkov do 25 eur na 

1 člena rodiny raz za kalendárny rok na nevyhnutné ošatenie a podľa §3 ods.6b) 

nemôže byť jednorazová finančná pomoc poskytnutá žiadateľovi, ktorý nemá 

uhradené všetky záväzky voči obci.  

 

- !!!Keďže podľa doložených dokladov spĺňa podmienky ohľadom životného 

minima, ale obecný úrad eviduje pohľadávku  za komunálny odpad, z tohto 

dôvodu nemožno súhlasiť s poskytnutím príspevku. 

-  

 

Uznesením č. 167/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

1.berie na vedomie 



Žiadosť o poskytnutie jedno rázového finančného príspevku  pre pána Imricha 

Horvátha, nar. 27.11.1985, trvale bytom Medzevská  531,044 23 Jasov.  

 

                                               2.neschvaľuje 

Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre Imricha Horvátha, bytom Jasov, 

Medzevská 531 z dôvodu, že žiadateľ nespĺňa podmienky podľa VZN č. 2/2011 o poskytovaní 

sociálnej  pomoci, návratnej finančnej pomoci občanom v hmotnej núdzi a jednorazové dávky 

v hmotnej núdzi. Pán Imrich Hudák má voči obci záväzky - pozdĺžnosti na daniach , aj spätne 

za viac rokov.  

 

 

Hlasovanie: 

Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

c )  Žiadosť p. Ivana Žigu o jedno rázový finanč. príspevok. – príloha č. 3 

 

P. Ivan Žiga bytom Medzevská 711,/147, 044 23 Jasov žiada o jedno rázovú finančnú 

pomoc –  príspevok na opravu nájomného domu, za ktorý riadne platí nájom.. Dom sa 

nachádza na Medzevskej ulici č. 711/147, 044 23 Jasov. Na dome padá omietka aj 

fasáda. Voči obci nemá pozdĺžnosti. 

 

 

Uznesením č. 126/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

1. berie na vedomie:  

 

žiadosť o jednorazový finančný príspevok – príloha č. 3. 

pána Ivana Žigu, bytom Medzevská 711,/147, 044 23 Jasov.  

 

 

 

2. Ukladá  

 

zabezpečiť opravy a ich úhradu z prostriedkov bytového fondu v správe Obce Jasov. 

 



Hlasovanie :  

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

d )  Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – príloha č. 4 

P .Oto Dzurik , bytom Pri Bodve 615/5, 044 23 Jasov poslal na OU žiadosť o odkúpenie 

obecného pozemku, ležiacom na parcele č.87/38, vo výmere 360 m2  zapísanej v katastri 

nehnuteľností, okresu Košice – okolie, ležiacom na katastr. území obce.  

 

Uznesením č. 169/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

1.berie na vedomie: 

Žiadosť pána Ota Dzurika , bytom Pri Bodve 615/5, 044 23 Jasov o odkúpenie pozemku 

ležiacom na parcele č.87/38, vo výmere 360 m2  zapísanej v katastri nehnuteľností, okresu 

Košice – okolie, ležiacom na katastr. území obce.  

2.schvaľuje  

zverejnenie zámeru § 11 ods. 4 Z.č.369/1990 z Zb. o Obec. Zriadení v z. n. p. na odpredaj 

nehnuteľného majetku obce v k.ú. Obce Jasov z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa-. 

– na parcele č. 87/38 vo výmere 360 m2 zapísanej v katastri nehnuteľností, okresu Košice – 

okolie, ležiacom na katastr. území obce Jasov, žiadateľovi Oto Dzurik , bytom Pri Bodve 615/5, 

044 23 Jasov, za cenu 2,38€/m2. 

 

Odôvodnenie: predmetný pozemok neposkytuje trvalý úžitok obci a obec ho nemôže využiť 

pre rozvoj obce ani inak lepšie zhodnotiť a to za cenu pozemku: 2,38€ /m2. 

 

Hlasovanie: 

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

e)  Žiadosť pani Šuchaňovej – príloha č. 5 

Pani Šuchaňová zaslala na OU žiadosť o odkúpenie pozemku, patriacemu obci Jasov  do 

osobného vlastníctva.  Jedná sa o záhradu – časť  parc.č.809 k. ú. obce Jasov, ktorú by chcela 

využívať na výstavbu RD. 



 

 

Uznesením č. 170/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

1.berie na vedomie: 

Žiadosť pani E. Šuchaňovej , bytom Fejová 6, 040 01 Košice o odkúpenie  časti obecného 

pozemku ležiaceho na parcele č.809 k. ú. obce Jasov do osobného vlastníctva.  

 

2.nesúhlasí 

S odpredajom časti pozemku /parcela č.87/38, vo výmere 360 m2 /  z dôvodu, že predmetný 

pozemok  sa jednak nachádza v blízkosti MŠ – ihriska MŠ -  a mohol  by v budúcnosti 

poskytnúť obci trvalý úžitok. Obec ho môže využiť pre rozvoj obce , alebo  inak lepšie 

zhodnotiť. Navyše sa predmetný pozemok nachádza pri MŠ .  

 

Hlasovanie: 

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

f)  Žiadosť pána Ing. Ľudovíta Nagya o odkúpenie, prípadne dlhodobý prenájom pozemku 

obce do osobného užívania  – príloha č. 6 

Pán Ing. Ľudovít Nagy zaslal dňa 14.4.2020 na OU e-mail, v ktorom žiada pozemok, patriaci 

obci, do dlhodobého nájmu. Pozemok leží na parcele č. 809. Predmetný pozemok susedí s jeho 

pozemkom – p. č.: 8080/1. Pozemok chce dať do poriadku, zveľadiť. Súčasťou žiadosti sú aj 

fotografie o stave pozemku.  

 

 

Uznesením č. 171/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

1.berie na vedomie: 

Žiadosť pána Ing. Ľudovíta Nagya, bytom Slov. jednoty 36, 040 01 Košice – Pod Skalou 19,044 

23 Jasov  o vzatie  časti pozemku , do dlhodobého prenájmu, prípadne o odkúpenie tohto 

pozemku.   

 



2.nesúhlasí 

S odovzdaním pozemku – p. č. 809 – vo vlastníctve obce Jasov  do dlhodobého prenájmu. Tento 

pozemok je v blízkosti MŠ, mohol by v budúcnosti obci poskytnúť trvalý úžitok. Obec ho môže 

využiť pre rozvoj obce , alebo  inak lepšie zhodnotiť. 

 

 

Hlasovanie: 

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

g)  žiadosť p. Michala Hoďu  o prenájom obecného pozemku do prenájmu– príloha č. 7 

Pán Hoďa, spoločne s pani Petronelou Hoďovou – matkou , bytom Pod Sadom 607/1, 044 23 

Jasov doručil na OU žiadosť o prenájom pozemku, parc.635/32 a p.č.635/31 vedených na LV 

867 vo vlastníctve obce Jasov, na účely jeho skrášlenia a starostlivosti .  

Na pozemku chcú vysadiť ovocné stromčeky, kríčky a eliminovať tak prípadných škodcov, 

popínavé rastlinstvo a podobne.   

  

Uznesením č. 172/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

1.berie na vedomie: 

Žiadosť p. M. Hoďu a matky P. Hoďovej, bytom Pod Sadom 607/1, 044 23 Jasov, o prenájom 

pozemku na účely jeho skrášlenia a starostlivosti.  

2.schvaľuje  

zverejnenie zámeru § 11 ods. 4 Z.č.369/1990 z Zb. o Obec. Zriadení v z. n. p. na prenájom 

nehnuteľného majetku obce v k. ú. Obce Jasov z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa- 

, ležiacom na parc.635/32 a p.č.635/31 vedených na LV 867 vo vlastníctve obce Jasov, do 

prenájmu žiadateľovi M. Hoďa a P. Hoďová,  bytom Pod Sadom 607/1, 044 23 Jasov, za cenu 

100€ ročne. 

 

Odôvodnenie: predmetný pozemok neposkytuje trvalý úžitok obci a obec ho nemôže využiť 

pre rozvoj obce ani inak lepšie zhodnotiť . 

 

 

1. Ukladá 

 

Obecnému úradu vypracovať Nájomnú zmluvu  



Hlasovanie: 

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

h)  žiadosť obyvateľov bytoviek ulice Pod skalou o rozšírenie kamerového systému obce 

– príloha č. 8 

 

Uznesením č. 173/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

1.berie na vedomie: 

Žiadosť obyvateľov bytoviek ulice Pod skalou o rozšírenie kamerového systému obce  

 

2. Ukladá 

Obecnému úradu vypracovať cenovú ponuku  

Termín do ..... 31.7.2020 ...... 

 

Hlasovanie: 

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

i) žiadosť riaditeľky MŠ, Školská 3, o finančný príspevok – príloha č.9 

 

Riaditeľka MŠ, Školská 3,044 23 Jasov poslala mailom dňa 16.3.2020 žiadosť o finančný 

príspevok vo výške 250€, ktorý by slúžil na úhradu autobusu na školský výlet, plánovaný na 

jún 2020. 

- Ústredný krízový štáb,  prijal viaceré nové opatrenia a zákazy v súvislosti 

s ochorením COVID 19. . Na základe uvedených prijatých opatrení 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal aj usmernenie k 

šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu 

školstva a športové zväzy. Zároveň navrhol konzultovať akékoľvek ďalšie 

aktivity so samosprávou a zvážiť účasť na akýchkoľvek aktivitách, kde by bol 

potenciál opätovnej nákazy.  



 

Uznesením č. 174/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

1.berie na vedomie: 

Žiadosť MŠ, so sídlom na adrese Školská 3, 044 23 o príspevok vo výške 250€ na školský výlet 

plánovaný v júni 2020. 

 

2..Neschvaľuje 

Finančne prostriedky vo výške 250€, ktoré by slúžili na požadovanú školskú akciu a to 

z dôvodu prevencie pred možným, opätovným rozšírením vírusu COVID 19 a na základe 

usmernení  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

Odôvodnenie: 

 

Hlasovanie: 

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 

 

j)  Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi –farského úradu v Jasove o zriadenie kamerového 

systému pri kostole  a finančnú pomoc na výmenu odkvapovej rúry– príloha č. 10 

Kamerový systém žiadajú aj z dôvodu opakovaných incidentov a nemorálneho správania 

niektorých občanov na cintoríne a v blízkosti kostola. Nakoľko je nemožné tieto incidenty 

ustriehnuť a eliminovať vandalizmus osobným dohliadnutím , žiadajú o podporné kamerové 

zariadenia , ktoré by túto situáciu monitorovali. Bolo by tak jednoduchšie predísť zbytočným 

morálnym a materiálnym škodám. Účelom by bola hlavne eliminácia nechcených škôd 

a rýchlejšie odhalenie páchateľov.  

Súčasťou žiadosti je aj prosba o výmenu odkvapovej rúry. Stará odkvapová rúra už neplní svoj 

účel – zatekanie, veľké materiálne škody, vysoká vlhkosť... 

 

Uznesením č. 175/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

1.berie na vedomie: 

Žiadosť rímsko katolíckej cirkvi –farského úradu v Jasove o zriadenie kamerového systému pri 

kostole  a finančnú pomoc na výmenu odkvapovej rúry 



 

2.Ukladá 

Obecnému úradu vypracovať cenovú ponuku 

 

Termín do ... 31.7.2020 ........ 

Hlasovanie: 

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

 
k)  Žiadosť pána Ľuboša Rick, o odkúpenie pozemku  - príloha č. 11 

Pán Rick, bytom Banícka 12/25,044 25 Vyšný Medzev doručil na OU žiadosť. Chce odkúpiť časť 

pozemku na parcele č.1219, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Jasov a to vo výmere 90 m2 a to na 

účely zaistenia svahu pred zosuvom pôdy a kameňov. Jedná sa o svah do lesa. 

Táto žiadosť už je opätovne podaná. 

 

 

Uznesením č. 176/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

 

1.berie na vedomie 

Žiadosť pána Ľuboša Ricka bytom Banícka 12/25,044 25 Vyšný Medzev, o odkúpenie pozemku na 

parcele č.1219, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce. 

2. ukladá 

žiadateľovi vypracovať geometrický plán na vyčlenenie samostatnej parcely pre odpredaj / so 

zreteľom PONECHAŤ prístupovú cestu/ a zároveň aj znalecký posudok pre určenie všeobecnej ceny 

pozemku. 

3. OZ schvaľuje 

 

zverejnenie zámeru §11 ods.4 zbierky 379/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na odpredaj nehnuteľného majetku Obce v katastrálnom území Obce Jasov 

z dôvodu príkladu hodného osobitného zreteľa na parcele 1219 vo výmere 90 m2  zapísaných 

v katastri nehnuteľností okresu Košice – okolie ležiacom na katastrálnom území Obce Jasov 

žiadateľovi Ľuboš Rick, Banícka 12/25 , 044 25 Vyšný Medzev za cenu 1 euro za m2 

 

 

Odôvodnenie : Jedná sa o svah do lesa. 



 

 

Hlasovanie: 

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

K bodu č.7 –  Rôzne 

 

Starosta odovzdal slovo prednostovi Obce Jasov – na  Obecný úrad bola doručená žiadosť p. 

Ing. Mendu, Pod skalou 86/4, v ktorej sa podpísaný Ing, Jozef Menda vzdáva mandátu 

poslanca OZ k 3.6.2020. 

 

Prednosta ďalej informoval občanov, nakoľko sú problémy s obecným rozhlasom, obecný 

úrad dal predbežne vypracovať cenovú ponuku. V tejto cenovej ponuke je rozhlas rozdelený 

do niekoľkých vetiev :  

- Zelená linka : cca 8200 eur 

- Žltá linka : cca 7300 eur 

- Modrá linka : cca 6700 eur 

Táto ponuka je od dodávateľa, ktorý momentálne rozhlas spravuje a je dostupná 

k nahliadnutiu na obecnom úrade. Obecný úrad bude vo veci rozhlasu riešiť ďalej, nechá 

vypracovať i iné cenové ponuky, koľko by stál rozhlas pre celú obec .Poslankyňa Takáčová 

dala kolovať medzi občanov  v sále cenovú ponuku, aby si utvorili predstavu o čom táto 

cenová ponuka je. 

 

Poslanec Turčik dodal, že sa jedná o rozšírenie a skvalitnenie rozhlasu v obci, bude sa ťahať 

optika, ktorá sa bude dať pripojiť aj ku kamere do určitých lokalít, zaistí sa lepšia počuteľnosť 

hlásení, robí sa prieskum, ide o skvalitňovanie služby, má to zmysel pre našu obec. 

 

Starosta odovzdal slovo poslancovi Kaputovi, ktorý oznámil, že sa s poslancami pred 2 – 3 

mesiacmi zúčastnil v Poproči prednášky o sociálnom podnikaní – nová forma podnikania, 

ktorá je zameraná na znevýhodnené osoby, preto by bolo dobré v Obci Jasov zorganizovať 

verejné zhromaždenie, kde by boli prizvaní rôzni odborníci, zástupcovia centra sociálnej 

ekonomiky v Košiciach, zástupcovia z okolitých obcí, kde takéto sociálne podniky reálne 

fungujú, aby vysvetlili občanom výhody, nevýhody a systém fungovania týchto sociálnych 

podnikov. 

 

 

 

 

Uznesením č. 177/06OZ/2020 OZ obce Jasov 

Poveruje 

 

Obecný úrad obce Jasov zvolať v obci Jasov verejné zhromaždenie na tému sociálne podniky 

za účasti predstaviteľov regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Košiciach a zástupcov 



obcí s reálnymi skúsenosťami, napr. starostu Obce Teplička pri Spišskej Novej Vsi do konca 

roka 2020, z dôvodu informovanosti obyvateľov a predstaviteľov obce o nových možnostiach 

ekonomického rozvoja Obce Jasov. 

 

 

Hlasovanie: 

za 6 /  Š, Turčik Š., Mgr Kaputa T., Horváth A., A.     

       Csoltkó, Mgr. S. Luteránová, Bc. L. Takáčová, / 

proti 0 

zdržal sa 0 

 

Poslankyňa Takáčová poprosila  p. Šimkovú, aby oboznámila občanov s informáciou 

ohľadom skládky a poznamenala že existuje list, ktorý bude zaslaný na ministerstvo 

životného prostredia – žiadosť o preskúmanie činnosti IŠZP v Košiciach a bolo by dobré 

oboznámiť občanov s obsahom tohto listu. Pani Šimková opravila poslankyňu Takáčovú, že 

predmetný list už bol zaslaný, bol pripravovaný petičnými výbormi, ktoré boli proti skládke 

nebezpečného odpadu. Vznikol na základe otázok občanov, ktorí v médiach videli a počuli, že 

minister robí poriadky na inšpektorátoch, ako je inšpektorát v Košiciach, ktorý dal súhlasné 

stanovisko so skládkou nebezpečného odpadu, je to v poriadku ak dal takýto súhlas? Preto 

vznikol tento list, aby preskúmal činnosť tohto inšpektorátu. 

Na stretnutí poslancov sa tento list prečítal, pán starosta potvrdil, že by bolo dobré tam zadať 

aj najnovšie informácie. Pani Šimková prečítala tento list adresovaný ministrovi, ktorého 

obsahom bolo požiadanie o preskúmanie činnosti inšpektorátu životného prostredia 

v Košiciach, ktorý napriek nespochybniteľným objektívnym prekážkam v rozpore s ochranou 

životného prostredia, ako aj v rozpore s platným územným plánom vyššieho územného celku 

KSK vydal súhlasné stanovisko k zámeru Jasov integrované zariadenie na nakladanie 

s odpadmi pre firmu Remko Sírnik s. r. o. dcérska spoločnosť firmy KOSIT a. s. na 

skládkovanie nebezpečného odpadu v blízkosti Jasovskej jaskyne / národná prírodná pamiatka 

zaradená do svetového dedičstva UNESCO / nachádzajúca sa v národnej prírodnej rezervácii 

Jasovské dubiny tvoriacej súčasť národného parku Slovenský kras 600m od hranice 

zastavaného územia Obce Jasov, ako rozšírenie jestvujúcej skládky TKO, ktorá je toho času 

uzavretá a prevádzkujúca firma mala na nej uskladnený aj nebezpečný odpad a to napriek 

tomu, že ide o skládku TKO. 

Toto rozhodnutie, ako aj neobvyklá rýchlosť postupu schvaľujúceho úradu tak vyvoláva 

v tomto kontexte až príliš veľa doposiaľ nezodpovedaných chúlostivých otázok. Zároveň 

v tejto súvislosti sa zdá byť nanajvýš opodstatnená otázka prípadného preskúmania činnosti 

firmy, ktorá spracovala vyššie uvedený zámer a to Ekoconsult -  Enviro a. s. používajúc 

nepravdivé a zavádzajúce informácie, nakoľko máme upozornenia od odborníkov aj z iných 

krajov o rovnako nedôslednom prístupe k spracúvaniu podobných zámerov, ako je vyššie 

spomenutý zámer v Obci Jasov. 

V procese pripomienkovania Obec Jasov nesúhlasila s uvedeným zámerom a požiadala aj 

susedné obce, aby ju v jej rozhodnutí nedovoliť skládkovanie nebezpečného odpadu na 

svojom území podporili. Okrem podpory susedných obcí sa takmer 5000 obyvateľov 

a návštevníkov Obce Jasov, Poproč, Rudník a Mesta Medzeva podpísalo pod celkovo 3 



petície, proti zámeru a neskôr aj proti rozsahu hodnotenia určeného podľa §30 z. č. 24/2006 

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov 

v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti Jasov integrované 

zariadenie na nakladanie s odpadmi a za zastavenie procesu projekčných príprav na výstavbu 

skládky nebezpečného odpadu na katastrálnom území Obce Jasov, za zastavenie procesu 

akéhokoľvek rozširovania jestvujúcej skládky TKO a za uzatvorenie jestvujúcej skládky a jej 

rekultiváciu. 

Zo sprievodného listu jednej z uvedených petícii vyberám nasledovný text s grafickými 

prílohami. Budovanie nových skládok odpadov na nebezpečný odpad a skládok odpadov, na 

odpad ktorý nie je nebezpečný je nežiadúce a v priamom rozpore so záväzkami a cieľmi SR 

v oblasti odpadového hospodárstva. Je to výťažok z programu odpadového hospodárstva SR 

na roky 2016 – 2020 kpt. 5.3. skládky odpadov. V danej lokalite ide o vybudovanie novej 

skládky na nebezpečný odpad mimo plochy jestvujúcej skládky, ako aj na navrhovaných 

plochách pre rozšírenie jestvujúcej skládky TKO na odpad nie nebezpečný v schválenom 

územnom pláne Obce Jasov, čiže zámer nie je v súlade s programom odpadového 

hospodárstva SR.  

Dovážanie nebezpečného odpadu dopravnými prostriedkami z územia 3 krajov na veľké 

vzdialenosti cez územia s rôznym stupňom ochrany po cestách s rôznym väčšinou veľmi 

žalostným stavom vozovky nevhodnými šírkovými, sklonovými a trasovými pomermi, bez 

obchvatov miest a obcí, by znamenalo potenciálne ohrozenie všetkých chránených území, ako 

aj miest a obcí po trasách prevozu nebezpečného odpadu. Lokalita na ktorej je umiestnený 

posudzovaný zámer je mimoriadne citlivá a nevhodná na vybudovanie a prevádzkovanie 

uvedeného zámeru z nasledovných dôvodov: 

1. Blízkosť obytných území Obce Jasov cca 600m, Rudník cca 1000m a Poproč 2750m, 

blízkosť NP Slovenský kras a Jasovskej jaskyne / lokalita svetového dedičstva 

UNESCO/ vzdialená od skládky cca 1000m. Lokalizácia na trase terestrického 

biokoridoru, migrácia srnčej a jelenej zveri z Volovských vrchov k vodnému toku 

Bodva a do NP Slovenský kras so zastávkou pri vytekajúcich vodách z jestvujúcej 

skládky TKO už v súčasnosti priamo ohrozuje zdravotný stav tejto zveri. 

2. Lokalizácia nad eróznou ryhou začínajúcou na hrebeni vyvýšeniny medzi údoliami, 

ktorými pretekajú vodné toky, ktoré sú zároveň hydrickými biokoridormi a to 

Čečejovský potok vo vzdialenosti cca 400m a rieka Bodva vo vzd. Cca 1300m je 

potenciálnym zdrojom ohrozenia čistoty povrchových a pod povrchových vôd, ako aj 

vodných zdrojov v Obci Jasov, Poproč, Debraď, miest Moldava n. Bodvou a Košice, 

ale aj ostatných vodných zdrojov pozdĺž vodného toku Bodva a tým aj priamym 

ohrozením zdravia obyvateľov týchto miest a obcí viď. Príloha č.3. Už pri dnešnom 

zanedbanom stave jestvujúcej skládky TKO kontaminované vody zo skládky vytekajú 

do rieky Bodva pretekajúc krasom Medzevskej pahorkatiny do pásma hygienickej 

ochrany WHO, vodných zdrojov I. stupňa, čím spôsobujú znečistenie povrchových 

a pod povrchových vôd. Ohrozenie zdravia obyvateľov, návštevníkov okolitých obcí, 

ale aj mesta Moldava n. Bodvou, Košice a ostatných miest a obcí v blízkosti vodného 

toku Bodva, by sa mnohonásobne znásobilo lokalizáciou skládky nebezpečného 

odpadu v tomto území. Lokalizáciou skládky v blízkosti vodných zdrojov je čistota 

ohrozovaná nielen priamou kontamináciou povrchových a pod povrchových vôd, ale 

aj nepriamo / sekundárne / a to znečistením ovzdušia a následne kontamináciou 

povrchových a pod povrchových vôd. Už aj v súčasnosti spaliny z občasného 



samovznietenia jestvujúcej skládky TKO v letnom období, príp. aj úmyselné zapálenia 

ohrozujú primárne čistotu ovzdušia v blízkosti skládky spalinami.  

Obce Jasov, Poproč a Rudník vo vzťahu k uvedenej blízkosti obytných území, by 

sekundárne čistotu povrchových, pod povrchových vôd a vodných zdrojov a sú 

priamym ohrozením zdravia obyvateľov nielen Obce Jasov, ale aj Obce Poproč, ktorá 

je zásobovaná pitnou vodou z vodojemu Obce Jasov. 

 

Dňa 23.02.2020 sa uskutočnilo stretnutie  občanov Obce Jasov a okolitých obcí ako aj 

petičných výborov s pánom   Judr. Mgr. Ladislavom Rovinským, ako predsedom komisie 

životného prostredia samosprávneho kraja, ktoré zorganizovala miestna aktivistka pani Jana 

Petríková s podporou Obce Jasov. Na uvedenom stretnutí boli prítomní informovaní o situácii 

zámerov Jasov integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi za prítomnosti televízie 

RTVS, ktorá z daného stretnutia odvysielala reportáž na druhý deň ráno dňa 24.02.2020 

v rannom spravodajstve RTVS. V uvedenej reportáži boli použité zábery s aktuálneho 

zanedbaného stavu skládky TKO, ktorá viditeľne roky nebola prevádzkovaná v zmysle platnej 

legislatívy, v zmysle integrovaného povolenia IP 743 835 081/ 2007 vel./ 750 100 104 zo dňa 

30.10.2007 viď. Príloha č. 4, v ktorom na strane 28 IŠZP Košice konštatuje, že podľa našich 

výpočtov od začatia prevádzky už skládka v Jasove voľnú kapacitu nemá a jej životnosť končí 

v súlade s platným vydaným povolením na prevádzku dňa 31.10.2007, čiže podľa výpočtov, 

by mala končiť prevádzku dňa 31.10.2007, lebo na ďalšie skládkovanie už kapacitu podľa 

konštatovania nemá. Pokladáme za riziko ďalšie prevádzkovanie, ktoré môže skončiť 

nutnosťou odťaženia ďalej navážaných odpadov. Toto bolo konštatované v integrovanom 

povolení z roku 2007. 

Dňa 26.02.2020 síce pod tlakom verejnosti bola na ministerstvo životného prostredia SR od 

navrhovateľa Remko Sírnik s. r. o. doručená žiadosť na späť vzatie navrhovanej činnosti 

a odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie na ministerstve životného prostredia SR 

v zmysle platnej legislatívy zastavil správne konanie vo veci prevádzkovania vplyvov 

navrhovanej činnosti Jasov integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi. Následne Obec 

Jasov požiadala ministerstvo dopravy a výstavby SR o dotácie na zmeny a doplnky územného 

plánu Obce Jasov, ktorým hlavným podnetom zo strany občanov aj p. starostu obce bolo 

zrušenie skládky TKO v území Obce Jasov vrátane schváleného rozširovania skládky o nové 

kazety. Obec Jasov dostala z ministerstva dopravy a výstavby SR dotácie na vypracovanie 

zmien a doplnkov územného plánu Obce Jasov, ktoré sú v štádiu prípravných prác. 

Dňa 01.04.2020 spoločnosť KOSIT Jasov s. r. o. napriek vyššie uvedeným skutočnostiam 

podala na IŠZP Košice žiadosť o zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia pre prevádzku "Jasov-skládka 

odpadov" okres Košice – okolie, na základe ktorej IŠZP Košice zaslal na Obec Jasov dňa 

29.04.2020 upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre 

prevádzku "Jasov-skládka odpadov" prevádzkovateľovi KOSIT Jasov s. r. o., Rastislavová 98, 

043 46 Košice. Predmetom zmeny integrovaného povolenia bola žiadosť prevádzkovateľa 

o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na odstraňovanie odpadu a o zosúladenie 

opisu a podmienok integrovaného povolenia so skutočným stavom v prevádzke "Jasov-skládka 

odpadov" viď. Príloha č. 5. Obec Jasov na základe uznesenia OZ zo dňa 22.05.2020 poslala 

svoje nesúhlasné stanovisko na IŠZP Košice viď. Príloha 6., ktoré je v súlade s pripomienkami 

Obce Jasov na oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu regionálneho územného 



systému ekologickej stability okresu Košice – okolie verejnou vyhláškou, ktoré obdržala obec 

dňa 21.04.2020 viď. Príloha č. 7. V závere bolo vyjadrenie želania, aby už v budúcnosti 

nedochádzalo k tak závažným pochybeniam na úrade s rozhodovacími kompetenciami, v tak 

závažnej oblasti akou je  životné prostredie bezo sporu je a aby v dohľadnej dobe disponovali 

zodpovední úradníci nielen nevyhnutnou odbornosťou, ale i úprimnou láskou k prírode 

v záujme zanechania jasného odkazu aj pre budúce generácie. 

V závere ešte p. Šimková uviedla, že p. starosta Dzurik nechcel, čiže nebol uvedený v tomto 

liste. /Pozn. dôvod uviedol v bode diskusia./ V liste boli uvedení: Ing. Adriana Szegediová – 

zástupca petície organizovanej v Obci Jasov, Ing. Architektka Mariana Šimková – zástupca 

petície organizovanej v Obci Poproč, Ing. Ján Spišák – člen petičného výboru petície 

organizovanej v Obci Poproč, Mária Gregová – členka petičného výboru petície organizovanej 

v Obci Poproč, Ing. Tibor Saluna – zástupca za petíciu organizovanú v Obci Rudník, Ing. 

Architekt Miroslav Spišák – člen petičného výboru petície organizovanej v Obci Rudník a Judr. 

Mgr. Ladislav Rovinský – predseda komisie územného plánovania a životného prostredia KSK 

v Jasove dňa 08.06.2020 

 

 

 

K bodu č.8–  Interpelácie 

 

Starosta poprosil poslancov o prednesenie interpelácii, nikto z prítomných poslancov nemal 

interpelácie. 

 

K bodu č.9 –  Diskusia 

 

Starosta poprosil občanov, aby sa vyjadrili a predniesli svoje návrhy. 

 

Poslanca Turčíka zaujímalo, prečo starosta nechcel byť uvedený v tom liste, ktorý sa posielal 

na ministerstvo životného prostredia. Starosta vysvetlil, že p. Šimkovej povedal, že by tam 

mohol byť uvedený ako občan Obce Jasov, ale nie ako starosta za Obec Jasov, nakoľko 

v roku 2014 sa niečo ohľadom skládky schvaľovalo a on ako štatutár Obce Jasov nechcel, aby 

obec na niečo doplatila alebo bola potenciálne sankcionovaná, preto bolo také jeho 

rozhodnutie nefigurovať na tom liste ako starosta ale iba ako občan. 

 

Poslankyňu Mgr. Stellu Luteránovú zaujímalo, či pri návšteve ministra životného prostredia 

SR v Obci Jasov, či sa s ministrom diskutovalo o tom liste. Starosta odpovedal, že on ten list 

pri návšteve nemal, list mal petičný výbor, takže o liste sa s p. ministrom nerozprávali. 

Prednosta ešte dodal, že je vážny problém s Bodvou, je to dlhodobý problém. Po ťažkej 

diskusii s ministerstvom v spolupráci s obcou, prišiel p. minister do Jasova. Požiadali sme ho, 

aby nám dal čo najviac finančných prostriedkov na vyčistenie Bodvy. Ten program, ktorý 

minister má sme museli niekoľkokrát s ministerstvom oddiskutovať a vysvetliť každý jeden 

bod, ktorý s ním chceme prerokovať. Stretnutie s ministrom sa prekladalo niekoľkokrát a my 

sme sa snažili, aby finančné prostriedky na vyčistenie Bodvy boli Obci Jasov poukázané. Ten 

samotný zámer, všetci dobre vieme, že každý je proti tej skládke, ale p. minister má 

vyhradený čas a bolo nám povedané, že sa má dodržiavať program. 

 

Pani Terneiová Mária sa poďakovala Ing. Jozefovi Mendovi za jeho pôsobenie vo funkcii 

poslanca OZ a popriala mu všetko dobré. Starosta sa pripojil k p. Terneiovej a poďakoval sa 

tiež p. Mendovi za jeho prácu, vysvetlil že sa snažil zistiť dôvod jeho rozhodnutia vzdať sa 



mandátu poslanca, dokonca ho aj osobne navštívil no dôvod sa nedozvedel. Poznamenal že sa 

od neho veľa naučil a že takého poslanca ako bol p. Menda bude možno ťažké nájsť 

a opätovne sa mu za všetko poďakoval. 

 

 

 

Pani Ing. Szegediová Adriana položila otázku ohľadom chodníka smerom na Poproč, navrhla, 

že by bolo lepšie urobiť chodník na pravej strane. Starosta odpovedal, že riešenie bude také, 

aby bolo čo najlepšie pre obec. 

 

 

K bodu č.10 –  Záver 

 

Po skončení diskusie starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

  

  

V Jasove, 11.6.2020 

Zapísala: Alena Kalinská   

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

 

 

-----------------------------------                               ------------------------------- 

          Attila Csoltko     Mgr. Stela Luteránová 

                                                            

 

 

 

 

           

 

                                                                                          

------------------------------------------                                  ------------------------------------ 

     Ing. Kamil Munnich, PhD.                                                Marián Dzurik 

             prednosta                                                                        starosta 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


