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 deviateho riadného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 10.októbra 2012 so začiatkom o 17.00 hodine v zasadačke
obecného úradu Veľké Raškovce

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
Z deviateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Raškovce
zo dňa 10.októbra 2012 so začiatkom o 17.00 hodine

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolené starostom obce .
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva :
1. Medve Štefan
2. Kaszonyi Dionýz
3. Kocúrová Rita
4. Dőry Zoltán
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 čerpanie rozpočtu za I.polrok 2012
4. Prejednávanie zmenu rozpočtu za rok 2012
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 – Medve Štefan a Dőry
Zoltán , ktorí boli jednomyseľne schválení.
V súlade s programom rokovania sa pristúpilo k prejednávaniu predloženého
čerpania rozpočtu za I. polrok 2012 . Tento návrh bol zaslaný poštou a
zverejnený na web stránke obce a každý poslanec mal možnosť doma
preštudovať. Vzhľadom na to, že poslanci mali materiály preštudované nemali
voči čerpaniu rozpočtu žiadne námietky , uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Ďalej bol predložený návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012 .Nakoľko v marci
2012 sa uskutočnili predčasné voľby do Národnej rady SR ani príjmy ani
výdavky neboli rozpočtované, preto obec musí dopracovať rozpočet do
príjmovej ako aj do výdavkovej časti na základe skutočného čerpania na oddiel
01.6 .0. rozpočtová položka 625001 do 625027 na celkovú sumu 953,00 Eur.
Ďalej potrebné urobiť presun medzi položkami, nakoľko niektoré vôbec nie sú
čerpané a niektoré sú už prečerpané , rozpis tvorí prílohu zápisnice. Nakoľko
obec dostane menej finančné prostriedky ako predtým roky, musíme urobiť
prevod prostriedkov z podnikateľskej činnosti na hlavnú činnosť na zaplatenie
faktúr na kapitálové výdavky, čiže za vykonané práce pri rekonštrukčných prác
pri kultúrnom dome a na nákup interiérového vybavenia. Tento návrh obecné
zastupiteľstvo schválilo, uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Ďalším bodom rokovania bolo prejednávať vec čo sa týka čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole na základe školského zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní .Týmto nariadením sa ustanovuje výška príspevku za
pobyt dieťa v materskej škole a v školskej jedálni. To znamená ,že zákonný
zástupca, čiže rodič prispieva na úhradu výdavkov na jedno dieťa v sume 1,Euro . Doteraz v obci nebol uplatnený tento zákon, lebo je málo deti a rodičia
neplatili žiadny príspevok. Starosta obce predviedol svoj názor , aby rodičia
neprispeli na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ .Tento návrh bol
schválený obecným zastupiteľstvom, uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Ďalej boli prejednávané aktuálne otázky ako je prepis Vodárenských akcií VVS
Košice na obec v počte 2204 kusov. O tejto problematike obecné zastupiteľstvo
už jednalo a bolo vyhotovené uznesenie, ale doteraz nebolo prepísané. Fond
národného majetku už písal urgenciu a presne určil formu uznesenia. Preto Vás
žiadam ešte raz schváliť prevod vodárenských akcií na obec a uznesenie bude
napísané podľa predpísaného vzoru .
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh, uznesenie tvorí prílohu zápisnice .
V ďalšom bode starosta obce oboznámil poslancom, že erb obce čo používa už
dlhé roky nie je legálny podľa heraldiky. Preto žiadali opraviť, tak aby bolo
možné zapísať do heraldického registra SR, ktorý patrí pod Ministerstva vnútra
SR . Zapísanie erbu do Heraldického registra je zárukou heraldickej správnosti
používaného erbu a tiež zárukou, že rovnaký erb, vlajku alebo pečať nepoužíva
žiadny iný subjekt .Obec doteraz používala erb, kde je rybár rybárskou sieťou

v člne a v pozadí je mlyn . Podľa heraldiky mlyn nemôže ostať na erbe , len
rybár rybárskou sieťou .Z toho dôvodu by bolo potrebné prijať uznesenie, aby
erb bol hore uvedenej forme t.j. „ rybár rybárskou sieťou „ zaevidovaný do
heraldického registra. Uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Diskusia :
Döry Zoltán – chcem sa informovať, či rekonštrukcia miestnych rigolov je už
dokončená , lebo odvodňovací rigol za mojou záhradou ešte nie je vyčistený.
Ďalšia vec, občania sa sťažujú, že rozhlas zase nefunguje na našej ulici.
Starosta obce odpovedal na otázku a vysvetlil že, táto rekonštrukcia nie je
dokončená a odvodňovací rigol bude vyčistený našim rýpadlom KOMATSU.
Nakoľko nemáme strojníka, túto prácu robí Peter Kovalík vo voľnom čase
a doteraz nemal čas, a keď mal voľno práve pršalo , ale táto práca bude
vykonaná .
Rozhlas bol opravený viackrát za sebou, ale obec musí vymeniť celé vedenie.
Na hlavnej ceste pri výstavbe kanalizácií reproduktory boli preložené na stĺpy
elektrického vedenia a tá časť funguje dobre .Musíme to isté urobiť aj ostatných
častiach obce.
Ing.Dionýz Kaszonyi- keď budem mať čas ja vymením vedenie miestneho
rozhlasu, len potrebujem pomocníkov .
Opýtam sa, že aké práce robia ešte pri výstavbe kanalizácii, lebo v susede pri
č.d. 82 mali zvláštny prístroj?
Starosta obce predviedol, že pri výstavbe kanalizácií pri č.d. 82 u pána Fečika
našli takú silnú vodnú žilu, že roztrhla vedenie obecného vodovodu a museli
viackrát opraviť. Teraz kontrolovali a zvárali vedenie vodovodu pomocou
špeciálnej kamery.
Okrem toho teraz montovali technickú časť kanalizácií pri miestnom parku
a znovu nasadili betónové kocky t.j. rigoly okolo parku ,ale spad urobili
opačným smerom, hoci viackrát som ich upozornil .
Týmto diskusným príspevkom zasadnutie bolo ukončené starosta obce
poďakoval sa za účasť a zasadnutie ukončil.
Jakab Elemér
starosta obce
Medve Štefan
overovateľ

Dőry Zoltán
overovateľ

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ vo Veľkých Raškovciach dňa 10.10.2012
K bodu 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č.42/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program rokovania 9.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
uznesenie č.43/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
Informáciu starostu obce o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 3.Čerpanie rozpočtu obce za I. polrok 2012
uznesenie č.44/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
monitorovaciu správu - čerpanie rozpočtu obce Veľké Raškovce za I. polrok
2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 4.Zmena rozpočtu za rok 2012
uznesenie č.45/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
1.Predložený návrh rozpočtového opatrenia za rok 2012,tak ako bola predložená
2.Prevod prostriedkov ostatných peňažných fondov t.j. z ved.hospodárenia na
zaplatenie kapitálových výdavkov
_______________________________________________________________

K bodu 5.1 Prevod akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti
Uznesenie č. 41/2012
K prevodu akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
Schvaľuje
Bezodplatný prevod 2204 ks akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti ,
a.s. z portfólia FNM SR na obec Veľké Raškovce, čo bolo stanovené
v rozhodnutí MSPNM SR č. 836 zo dňa 4.9.2002, ktorým bol určený podiel akcií
vo výške 0,03 % hodnoty základného imania VsVS, a.s.

Pomer hlasovania : jednomyseľné 4 poslanci za
/Kocúrová, Medve, Kaszonyi, Dőry /

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 5.2 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a na čiastočnú
úhradu nákladov v ŠJ
Uznesenie č. 46/2012
Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
A. schvaľuje
a/ všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevku v materskej škole
b/ príspevok sa neuhrádza za dieťa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K bodu 5.3 Oprava erbu obce Veľké Raškovce
Uznesenie č. 47/2012

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
A. schvaľuje
Erb obce vo forme . „ rybár rybárskou sieťou „
Pomer hlasovania : jednomyseľné 4 poslanci za
/Kocúrová, Medve, Kaszonyi, Dőry /

Jakab Elemér
starosta obce

overovatelia: Medve Štefan ........................
Dőry Zoltán

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

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

zo dňa 10.októbra 2012

číslo : 41/2012

K prevodu akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
Schvaľuje
Bezodplatný prevod 2204 ks akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti ,
a.s. z portfólia FNM SR na obec Veľké Raškovce, čo bolo stanovené
v rozhodnutí MSPNM SR č. 836 zo dňa 4.9.2002, ktorým bol určený podiel akcií
vo výške 0,03 % hodnoty základného imania VsVS, a.s.

Pomer hlasovania : jednomyseľné 4 poslanci za
/Kocúrová, Medve, Kaszonyi, Dőry /

Jakab Elemér
starosta obce

Dőry Zoltán
overovateľ

Medve Štefan
overovateľ

