Zápisnica
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 30.júla 2018
Prítomní :
starosta obce :
poslanci OZ :

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

Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Určenie
 overovateľov zápisnice
 zapisovateľa
4. Správa o plnení prijatých uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach
5. Návrh na určenie počtu poslancov a volebných obvodov pre voľby do orgánov
samosprávy obce na volebné obdobie 2018-2022
6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2018-2022
7. Žiadosť TJ AC Jasov – futbalový oddiel o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Jasov na
rok 2018
8. Vyhlásenie podmienok pre účasť vo verejnej obchodnej súťaži na prenájom majetku
obce
9. Schválenie obsahu kroniky obce Jasov za rok 2016
10. Rôzne
11. Interpelácie
12. 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: PaedDr. Pavla Martinove, 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: Peter Dzurik, Mgr. Stella Luteránová.
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 – Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Starosta oboznámil prítomných so správou o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
/príloha č.1/.
Uznesením č. 330/07OZ/2018 OZ obce Jasov
berie na vedomie
správu o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.5 – Návrh na určenie počtu poslancov a volebných obvodov pre voľby do orgánov
samosprávy obce na volebné obdobie 2018-2022
Predseda parlamentu vyhlásil 6.júla 2018 termín volieb do orgánov samosprávy obcí na
10.11.2018. Pre Obecné zastupiteľstvo vyplývajú zo zákona určité povinnosti, ako určiť
volebné obvody, okrsky, počet poslancov. Čo sa týka počtu poslancov, podľa počtu obyvateľov
obce môže mať OZ 9-11 poslancov. Na pracovnej porade bol prerokovaný návrh : 1 volebný
obvod pre voľby starostu a poslancov, a počet poslancov 9.
Uznesením č. 331/07OZ/2018 OZ obce Jasov
1. určuje
v zmysle § 166 ods. 3 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeden volebný obvod,
v ktorom sa dňa 10. novembra 2018 budú voliť poslanci obecného zastupiteľstva obce Jasov a
jeden jednomandátový volebný obvod pre voľby starostu obce , ktoré sa budú konať dňa
10. novembra 2018.
2. schvaľuje
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 11,
ods. 3, písm. d) počet poslancov deväť pre volebné obdobie 2018 – 2022, ktorí budú zvolení v
jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č. 6 – Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2018-2022
Zákon umožňuje aj menší úväzok výkonu, väčšinou sú to malé obce. V obci Jasov je od
začiatku stanovený plný úväzok výkonu. Na porade poslancov bolo navrhnuté, aby tento
úväzok zostal aj naďalej.
Uznesením č. 332/07OZ/2018 OZ obce Jasov
schvaľuje
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 11,
ods. 4, písm. i), z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, výkon
funkcie starostu obce Jasov v novom volebnom období
2018 -2022 na plný úväzok“
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0
K bodu č.7 – Žiadosť TJ AC Jasov – futbalový oddiel o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Jasov na rok 2018
Na obecný úrad bola doručená žiadosť TJ AC Jasov – futbalový oddiel o poskytnutie dotácie z
rozpočtu obce na činnosť na sezónu 2018/2019. Keďže sa vytvoril nový oddiel, ktorý už začal
hrať, žiadajú dotáciu na sezónu 2018/2019 vo výške 12500,- eur. Nakoľko môže obec
poskytnúť dotácie len do konca roka, na pracovnej porade bolo navrhnuté, aby tejto žiadosti
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bolo vyhovené vo výške 6000,- eur a na nasledujúci rok je potrebné podať novú žiadosť.
Poslanec Menda vysvetlil dôvod poskytnutia dotácie len do konca roka a zároveň upozornil, že
nie všetko bude obce dotovať, sú potrebné aj vlastné prostriedky. Dotácia môže byť. Ale
nemusí. Poslanec Martinove za kultúrnu a športovú komisiu schvaľuje vytvorenie nového
oddielu a podporuje návrh na dotáciu do konca roka.
Uznesením č. 333/07OZ/2018 OZ obce Jasov
schvaľuje
v zmysle VZN č. 3/2009 a dodatku č.1 k VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce na rok
2018:
- Dotáciu pre TJ AC Jasov – futbalový oddiel vo výške 6 000,- €
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.8 – Vyhlásenie podmienok pre účasť vo verejnej obchodnej súťaži na prenájom
majetku obce
Starosta oboznámil prítomných so súťažnými podkladmi a podmienkami obchodnej verejnej
súťaže na prenájom nebytových priestorov a ostatných plôch v rámci futbalového štadióna,
ktoré budú po schválení zverejnené. Poslanec Menda sa vyjadril, že tento návrh podmienok je
v poriadku, prípadné otázky a detaily sa budú riešiť už v rámci nájomnej zmluvy.
Uznesením č. 334/07OZ/2018 OZ obce Jasov
1. schvaľuje
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Jasov č. 326/06OZ/2018 zo dňa 25.06.2018
o prenájme futbalového areálu vrátane kolkárne a to formou vyhlásenia obchodnej verejnej
súťaže podľa § 281 až 288 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov základné podmienky uvedené vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže nasledovne :
1.
Účel nájmu, plánovaný spôsob využitia priestorov,(okrem výherných hracích prístrojov)
spôsob financovania , výška vlastných investícií do prenajatých nehnuteľností
a pozemkov. Vlastné investície do rekonštrukcie a opráv nehnuteľností sa nemôžu
odpočítavať z nájomného, ktoré bude navrhnuté. Po skončení doby prenájmu alebo
vypovedaní nájomnej zmluvy zo strany uchádzača investície do nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce nebudú vrátené.
2.
Minimálna sadzba nájomného sa stanovuje vo výške 2 400,- eur na 1 rok.
( prevádzkové náklady nie sú súčasťou nájmu )
3.
Doba prenájmu – 10 rokov
2. poveruje
starostu obce Jasov na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže dňom 31.07.2018

Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.9 – Schválenie obsahu kroniky obce Jasov za rok 2016
Poslanci aj kultúrna komisia mali možnosť pripomienkovať návrh kroniky za rok 2016.,
Poslanec Martinove podotkol, že členovia kultúrnej komisie preštudovali návrh a ich
pripomienky boli spracované. Zároveň upozornil, že kronika je spracovaná podľa prísnych
pravidiel a štruktúr. Vyzdvihol hlavne hasičov, ktorí pravidelne dodávajú informácie o činnosti
nie len v písomnej forme, ale aj fotky. Mrzí ho, že ostatné organizácie, ktoré fungujú v našej
obci, neinformujú o svojej činnosti do kroniky.
Uznesením č. 335/07OZ/2018 OZ obce Jasov
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schvaľuje
po kontrole a odsúhlasení kultúrnou komisou, ako poradným orgánom, text kroniky obce Jasov
za rok 2016 predložený kronikárom obce Jasov, spracovaný v súlade s platným VZN č.
1/2010 o kronike Obce Jasov.
Hlasovanie : /za 7, proti 0, zdržal sa 0/
K bodu č.10 – Rôzne
Do tohto bodu programu nemal nik z prítomných žiadny dotaz.
K bodu č.11 - Interpelácie
Poslanec Menda pripomenul opätovne plot na cintoríne a strechu na dome smútku a takisto ho
zaujímalo, čo s vreciami, v ktorých je vyzbieraný odpad z Bodvy? Podľa vyjadrenia starostu,
firma, ktorá mala prísť osadiť plot sa neozýva, nevie sa s nimi spojiť, na strechu domu smútku
predkladajú cenové ponuky, už len vybrať najvýhodnejšiu a odpad sme vyriešili cez Kosit,
odnášajú vrecia postupne. Poslanca Turčika zaujímali značky v obci, nie sú všade osadené.
Podľa starostu značky došli aj tabule, osadíme aj na miesta, kde chýbajú. Poslanca Martinove
zaujímalo, kedy budú osadené tabule na náučnom chodníku, nakoľko je sezóna a ľudia nemajú
informácie. Ďalej ho zaujímalo, ako stojí žiadosť o dotácie na obecné, ľudia sú nespokojní, tie
hliadky sú potrebné v obci. Podľa vyjadrenia starostu do 15. augusta doriešime osadenie tabúľ
a informácií na náučnom chodníku. Čo sa týka hliadok, žiadosť bola podaná, zmluva stále
nedošla, predpokladá, že peniaze už nie sú.
Poslanca M. Dzurika zaujímala situácia okolo bytoviek, či už bol statik a čo s novými
bytovkami a zároveň ho zaujímalo, prečo nie je pokosené v osade. Podľa vyjadrenia starostu
boli oslovení viacerí statici, nikto sa neodváži ísť do bytoviek, všetci požadujú len fotky. Čo sa
týka nových bytoviek, musíme čakať na výzvu. A ohľadom kosenia, kosci tvrdili, že tam boli,
skontroluje to.
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, 30.7.2018
Zapísala: Csoltková Zuzana

Overovatelia zápisnice:
–––––––––––––––––––––––Mgr. Stella Luteránová

––––––––––––––––––––
Peter Dzurik

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