
Zápisnica
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

zo dňa 27.augusta 2018

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

Program  : 

1. Otvorenie rokovania
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Určenie

 overovateľov zápisnice
 zapisovateľa

4. Prerokovanie návrhu II. zmeny programového rozpočtu na rok 2018
5. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa za člena školskej rady v Materskej škole 

a za člena školskej rady v základnej škole.
6. Žiadosť občianskeho združenia JASTEN o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Jasov 

na rok 2018
7. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech VSD a.s.
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Interpelácie
11. Záver 

ROKOVANIE:

K     bodu č.1   – Otvorenie rokovania
Rokovanie OZ otvoril  Ing.  Gabriel  Nagy,  starosta.  Privítal  všetkých prítomných poslancov.
Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomných 7 poslancov OZ.
Po oboznámení  prítomných s programom rokovania,  hlasovaním za 7,  proti  0,  zdržal  sa 0,
poslanci s jeho bodmi jednohlasne súhlasili.

K bodu č.2   – Voľba návrhovej komisie 
Starosta navrhol do návrhovej komisie poslancov Mgr. Stellu Luteránovú a Ing. Jozefa Mendu 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0, návrhová komisia odsúhlasená

K     bodu č.3 
a) Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Dezider Bodnár, Maximilián Červený.
Hlasovanie:  za 7, proti 0, zdržal sa 0, overovatelia zápisnice odsúhlasení.
b) Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľku z  rokovania  starosta určil pracovníčku obecného úradu Zuzanu Csoltkovú.
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K bodu č.4 –   Prerokovanie návrhu II. zmeny programového rozpočtu na rok 2018
Starosta stručne oboznámil prítomných s rozpočtovým opatrením č.2/2018 týkajúcim sa zmeny 
rozpočtu k 27.8.2018 /príloha č.1/. Predseda finančnej komisie Ing. Maximilián Červený 
podrobnejšie rozobral návrh zmeny rozpočtu . V tomto čase sa dostavil na zasadnutie poslanec 
Martinove, počet prítomných poslancov 8. K návrhu zmeny predložil odporúčacie stanovisko 
hlavný kontrolór obce /príloha č.2/
K návrhu zmeny mal pripomienku poslanec Menda, podľa ktorého je úver vo výške 300000,- 
eur, na preklenutie obdobia pri výstavbe materskej školy, prehnaný. 

Uznesením č. 336/08OZ/2018 OZ obce Jasov
1. berie na vedomie 

odporúčacie stanovisko hlavného kontrolóra obce Jasov k predloženej II. zmene programového
rozpočtu obce Jasov na rok 2018.

2. schvaľuje
II. zmenu programového rozpočtu nasledovne:

Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 1(Menda)/ 

K     bodu č.5   – Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa za člena školskej rady v     Materskej
škole a     za člena školskej rady v     Základnej škole
Keďže  sa  poslanec  Alexander  Horváth  vzdal  mandátu  poslanca,  zanikla  aj  funkcia  člena
školskej rady MŠ a ZŠ za zriaďovateľa. Navrhnutí boli poslanci Turčik Štefan, ktorý sa vzdal
a Mgr.  Luteránová,  ktorá  návrh prijala.  Hlasovaním poslancov bola  poslankyňa  Luteránová
delegovaná ako zástupca zriaďovateľa za člena školskej rady MŠ a ZŠ. 

                                    
Uznesením č. 337/08OZ/2018 OZ obce Jasov

deleguje
poslankyňu obecného zastupitelstva Mgr. Stellu Luteránovú jako zástupcu zriaďovateľa za
člena Školskej rady v Materskej škole a za člena Školskej rady v Základnej škole v Jasove.

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/

K bodu č. 6 –   Žiadosť občianskeho združenia JASTEN o     poskytnutie dotácie z     rozpočtu     obce 
Jasov na rok 2018
Na obecný úrad bola doručená žiadosť občianskeho združenia JASTEN o dotáciu z rozpočtu
obce  vo  výške  200,-  eur  na  rok  2018.  Na  porade  bolo  odporúčané,  aby  žiadosť  bola
prerokovaná. Finančná komisia aj stavebná komisia odporúča poskytnúť dotáciu, ktorú žiadali.
K výške dotácie nemá pripomienky ani komisia kultúrna a športová. Podľa vyjadrenia poslanca
Mendu je potrebné ich podporiť.
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Uznesením č. 338/08OZ/2018 OZ obce Jasov
schvaľuje

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
a dodatku č.1 k VZN z roku 2013 dotáciu pre Občianske združenie JASTEN na rok 2018 vo

výške 200,- eur

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0

K bodu č.7 -    Návrh zmluvy o     budúcej zmluve o     zriadení vecného bremena v     prospech     VSD
a.s.
F. Enerpro s.r.o. doručila na obecný úrad Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena. Táto firma je splnomocnená VSD a.s., nakoľko realizuje stavbu, 
ktorej predmetom je nahradenie poruchového VN vedenia káblovým vedením. Toto káblové 
vedenie by bolo vedené aj cez pozemky vo vlastníctve obce. Poslanca Mendu zaujímalo, o aký 
úsek ide. Podľa vyjadrenia starostu ide o asi 120 m v lokalite na Medzevskej ulici. 

Uznesením č. 339/08OZ/2018 OZ obce Jasov 
schvaľuje

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech firmy
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO:36599361

na pozemky, registra „E“ katastrálne územie Jasov  :
 p.č. 3245/1 , druh pozemku – Ostatné plochy o výmere 7537 m2 vedené na LV 2020,  
p.č. 3033/101 , druh pozemku – Orná pôda o výmere 224 m2 vedené na LV 1193, 
p.č. 3244/2 , druh pozemku – Ostatné plochy o výmere 15 480 m2 vedené na LV 2020 ,
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Obce Jasov, ktorými bude prechádzať podzemné elektrické 
vedenie v rámci stavby :  V302-Jasov-Medzev-zriadenie podzemného VN vedenia s predpok- 
ladanou dĺžkou 120 m. Vecné bremeno sa viaže na časti  dotknutých nehnuteľností v rozsahu 
ako je zakreslené a špecifikované v projekte vypracovaného firmou ENEPRO s.r.o. pre 
Východoslovenskú distibučnú spoločnosť, a.s. Obsahom vecného bremena bude povinnosť 
povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho 
príslušenstva na slúžiacom pozemku tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na 
zriadenie vecného bremena. Vecné bremeno sa zriadi za jednorázovú náhradu a náhradu za 
obmedzenie vlastníckeho práva vo výške určenej podľa znaleckého posudku, ktorého 
zhotovenie zabezpečí oprávnený z vecného bremena na vlastné náklady.

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/ 

K bodu č.8 –   Rôzne

a) HK-správa o kontrolnej činnosti /príloha č. 4/
Hlavný kontrolór obce predložil správu o kontrolnej činnosti v 1. polroku 2018. 

Uznesením č. 340/08OZ/2018 OZ obce Jasov 
 berie na vedomie

správu hlavného kontrolóra obce Jasov o kontrolnej činnosti obce Jasov v I. polroku 2018 

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/ 

b) Žiadosť Jany Petrikovej /príloha č.5/
Na obecný úrad bola podaná žiadosť Jany Petrikovejo vydanie potvrdenia , že obec nemá 
žiadne námietky voči osvedčeniu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri 
nehnuteľností na LV 623.
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Uznesením č. 341/08OZ/2018 OZ obce Jasov 
 berie na vedomie

informáciu starostu obce Jasov o žiadosti Jany Petrikovej, Podzámok 129/51, o vydanie
potvrdenia, že obec nemá žiadne námietky voči osvedčeniu vlastníckeho práva

k nehnuteľnostiam, zapísaným v katastri nehnuteľností na LV 623, k.ú. Jasov, obec Jasov,
okres Košice-okolie. 

Hlasovanie : /za 8, proti 0, zdržal sa 0/ 

K bodu č.9 –   Diskusia 
Do diskusie sa prihlásila prítomná občianka obce pani Nováková Emília. Zaujímalo ju, ako je 
to s upratovaním na ulici Podzámok. Pracovníci VPP odmietajú popratať odpad, ktorý je pred 
jej domom nie jej vinou. Aká je ich pracovná doba? V okolitých obciach je čisto a upratané 
práve týmito pracovníkmi. Po upozornení sa jej dokonca vyhrážali. Podľa vyjadrenia poslanca 
Mendu to nie je v poriadku, je to vrchol drzosti. Mnohokrát sme to preberali, nie je isté, že nám
ich treba. Takisto v okolí jaskyne, množstvo ľudí odchádza preč práve z tohto dôvodu. 
Poslanec Bodnár potvrdil, že veľakrát ich je zbytočne veľa, nerobia svoju prácu, len 
vysedávajú. Ďalším problémom je množstvo túlavých psov, čo sa s tým dá robiť?
Do diskusie sa prihlásil občan Tibor Kaputa. Zaujímalo ho, prečo je pri rieke Bodva urobený 
zátaras, nedá sa prejsť. Podľa vyjadrenia starostu, obec to nerieši, je to súkromný pozemok. 
Poslanec Menda upozornil, že je to aj jeho pozemok, je tam vecné bremeno kvôli elektrine. 
Rozhodli sa k tomuto kroku z dôvodu častých krádeží a neoprávnených vniknutí na pozemok.
Ďalej ho zaujímal plot na cintoríne, podľa vyjadrenia majiteľa firmy, ktorá má opraviť plot, je 
to v pláne tento týždeň. A poslednou pripomienkou p. Kaputu boli tabule na náučnom 
chodníku. Podľa vyjadrenia starostu to určite zriešime ešte tento rok.

K     bodu č.11 -   Interpelácie
Do tohto bodu programu nemal nik z prítomných žiadny dotaz.

K bodu č.12 – Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť  na
zasadnutí OZ  a rokovanie ukončil.

V Jasove, 27.8.2018

Zapísala: Csoltková Zuzana                                                          

Overovatelia zápisnice: 

         –––––––––––––––––––––––-                                           ––––––––––––––––––––
               Dezider Bodnár                                                            Ing. Maximilián Červený 

                                                                                          

                                                                                                     ------------------------------------
                                                                                                             Ing.GabrielNagy,
                                                                                                                    Starosta
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