O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o vo V e ľ k ý c h R a š k o v c i a c h

ZÁPISNICA
Z ôsmeho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
11.júna 2012 so začiatkom o 18.00 hodine v zasadačke
obecného úradu Veľké Raškovce

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
Z ôsmeho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Raškovce
zo dňa 11.júna 2012 so začiatkom o 18.00 hodine

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolené starostom obce .
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva :
1. Medve Štefan
2. Kaszonyi Dionýz
3. Kocúrová Rita
4. Dőry Zoltán
5. Szabó Jozef
Ostatní prítomní :
Jakab Elemér, starosta obce
Hatvanyiová Katarína, pracovníčka OcÚ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Jakab Elemér.
Program rokovania obecného zastupiteľstva bol schválený jednomyseľne
poslancami takto:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prejednávanie záverečného účtu obce za rok 2011
4. Prejednávanie výročnej správy obce za rok 2011
5. Ostatné
6. Diskusia
7. Schválenie uznesenia
8. Z á v e r

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Katarína Hatvanyiová, za overovateľov
zápisnice boli určení poslanci obecného zastupiteľstva – Rita Kocúrová a Jozef
Szabó, ktorí boli jednomyseľne schválení.
V súlade s programom rokovania sa pristúpilo k prejednávaniu predloženého
záverečného účtu obce za rok 2011 a so správou o plnení rozpočtu k 31.12.2011,
ktorá je podkladom pre vypracovanie monitorovacej správy . Tento návrh bol
zaslaný poštou ako aj zverejnený na web stránke obce a každý poslanec mal
možnosť doma preštudovať. Vzhľadom na to, že poslanci mali materiály
preštudované nemali voči schváleniu záverečného účtu obce za rok 2011 žiadne
námietky , uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Ďalej bola predložená aj výročná správa obce za rok 2011, ktorá tiež bola
zverejnená na web stránke obce .Obecné zastupiteľstvo schválilo aj predloženú
výročnú správu, uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
V ďalšom bode bola prejednávaná žiadosť Reformovanej cirkvi Veľké
Raškovce, ktorá žiada finančný príspevok na opravu zvona a drevenej
konštrukcie .Uviedli v žiadosti, že celkový rozpočet opravy je 3 850 Eur
a z toho dôvodu žiadali finančný príspevok od obce.
Starosta obce informoval poslancov, že obec je vo finančnej tiesni nakoľko
dostáva oveľa menej od štátu, ako predtým roky. Preto prosil poslancov aby
vyjadrili k tejto žiadosti .
Döry Zoltán – navrhoval podporiť reformovanú cirkev podľa možnosti obce
Szabó Jozef – mál podobný názor ako poslanec Döry
Starosta obce navrhoval 100 Eur ,nakoľko táto suma bola rozpočtovaná pre
spoločenské organizácie a pre cirkev na rok 2012. Tento návrh obecné
zastupiteľstvo schválilo, uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
V ďalšom bode starosta oboznámil poslancom, že nakoľko obec vo finančnej
tiesni navrhuje znížiť svoj platu o sumu 229,- Eur, t. j. odmena vo výške 20
%, ktorá bola schválená OZ v roku 2010.Uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Ďalej starosta informoval zastupiteľstvo aké práce boli vykonané na
kultúrnom dome od januára 2012 .
Obec dostala finančný príspevok od Úradu vlády SR
na dokončenie
rekonštrukčných prác v sume 45 000,- Eur, 20 000,-Eur na kapitálové a
25 000 ,- Eur na bežné výdavky.
Do kultúrneho domu bol namontovaný kamerový systém, sú namontované 3
kamery a to dve kamery na prízemí a jedna kamera sleduje budovu z vonka.
Všetky miestnosti na poschodí sú vymaľované, je potrebné ešte urobiť
pokladku plávajúcej podlahy, ktorá bola nakúpená ešte v minulom roku. Dole
v pivnici veľká miestnosť čiastočne vyložená dlažbou a boli vytvorené
miestnosti na toalety, kde ešte chýbajú zárubne .Podľa finančných možnosti
obec bude pokračovať rekonštrukčné práce. Starosta obce navrhol obecnému
zastupiteľstvu, ísť sa pozrieť do kultúrneho domu.

Ďalej predviedol, že výstavba kanalizácie pokračuje ďalej, bolo by dobre čím
skôr dokončiť trasu na hlavnej ceste.
Ešte tohto roku by sme mali dokončiť chodníky na hlavnej ceste , urobiť
pokladku zámkovej dlažby, ale najprv musíme podať žiadosť na dotáciu a keď
bude úspešná , môžeme pokračovať ďalej.
Východoslovenské vodárne Košice delegujú, jednotlivé trasy kanalizácie, oni
rozhodujú ktorá časť nasleduje.
Diskusia
Dőry Zoltán- sa spýtal starostu obce, kto vysadil stromčeky okolo ihriska,
nakoľko všetky sú vyschnuté.
Ďalej predviedol, že obecný rozhlas zase nefunguje , nakoľko na Mlynskej ulici
nič nepočuť.
Starosta odpovedal , že tieto stromčeky vysadili zamestnanci SPP a to je
náhradná výsadba za tie stromy, ktoré vyrezali pri oprave plynovodu pri
Laborci. Zrejme sadili veľmi plytko, neboli ani polievané , preto vyschli .
Na obecnom rozhlase postupne vykonajú opravu zamestnanci menších
obecných služieb , ale vedenie rozhlasu stále je roztrhaný .
Týmto diskusným príspevkom zasadnutie bolo ukončené starosta obce
poďakoval sa za účasť a zasadnutie ukončil.

Jakab Elemér
starosta obce

Rita Kocúrová
overovateľ

Jozef Szabó
overovateľ

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ vo Veľkých Raškovciach dňa 11.06.2012
K bodu 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č.34/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program rokovania 8.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
uznesenie č.35/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
Informáciu starostu obce o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 3.Záverečný účet obce Veľké Raškovce za rok 2011
uznesenie č.36/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach v súlade s ustanovením § 16
zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A. schvaľuje
1. celoročné hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad
2. schodok rozpočtu v sume 7 907,- Eur podľa ustanovenia § 10 ods.3 a) a b)
zákona 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhuje vysporiadať :
- z rezervného fondu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 4.Výročná správa obce za rok 2011
uznesenie č.37/2012
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní výročnej správy k ročnej účtovnej
závierke obce Veľké Raškovce k 31.12.2011
A. berie na vedomie
Výročnú správu k ročnej závierke obce Veľké Raškovce k 31.12.2011 tak, ako
bola predložená

K bodu 5.1 Žiadosť reformovanej cirkvi
Uznesenie č. 38/2012
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti Reformovanej cirkvi Veľké
Raškovce
A. schvaľuje
Finančný príspevok vo výške 100,- Eur.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 5.2 Zníženie platu starostu obce
Uznesenie č. 39/2012
Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
A. Berie na vedomie
Oznámenie starostu obce o znížení platu o sumu 229,-Eur t.j. odmena vo výške
20 %, ktorá bola schválená OZ v roku 2010.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 5.3 Správa o vykonanej práce pri KD
Uznesenie č. 40/2012

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
A. Berie na vedomie
a
schvaľuje
1./ Správu starostu obce o vykonanej práce pri rekonštrukcii KD
2./Správu o poskytnutej dotácie na rekonštrukciu kultúrneho domu od Úradu

vlády SR v čiastke 45 000,- Eur- 20 000 na kapitálové výdavky/za vykonané
práce/ a 25 000,-Eur na bežné výdavky /za nakúpený materiál/presun
z kapitálových do bežných/.

Jakab Elemér
starosta obce

overovatelia: Rita Kocúrová ........................
Jozef Szabó

........................

