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 desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 30.novembra 2012 so začiatkom o 18.00 hodine v zasadačke
obecného úradu Veľké Raškovce

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
Z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Raškovce
zo dňa 30.novembra 2012 so začiatkom o 18.00 hodine

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolené starostom obce .
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva :
1. Szabó Jozef
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 návrhu všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach
o miestnom poplatku za komun. odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013
4. Prejednávanie návrhu rozpočtu za rok 2013-2014-2015
5. Určenie inventarizačnej komisie
6. Prejednávanie organizovania oslavy „ Deň dôchodcov „ a „ Mikulášsky večierok
pre deti
7. Ostatné
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Z á v e r

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Katarína Hatvanyiová, za overovateľov
zápisnice boli určení poslanci obecného zastupiteľstva – Rita Kocúrová, Jozef
Szabó , ktorí boli jednomyseľne schválený.
V súlade s programom rokovania sa pristúpilo k prejednávaniu predloženého
návrhu VZN na rok 2013 . Tento návrh bol zverejnený na web stránke obce a
každý poslanec mal možnosť doma preštudovať.
Starosta obce predviedol,že obec musí zvýšit sadzby dane, nakoľko každý rok
chýba z rozpočtu cca. 4 000,- Eur.Aj výnos dane, čo obec dostane zo štátneho
rozpočtu je menej ako predtým roky. Z toho dôvodu je navrhovaná zmena,čiže
zvýšenie sadzby na daň z pozemkov . Cena jednotlivých pozemkov je zákonom
stanovený podľa počtu obyvateľov.Naša obec patrí do skupiny do 1000
obyvateľov a hodnota ornej pôdy 0,2967 Eur ,TTP 0.1002 Eur, záhrada
a zastavané plochy 1,32 Eur za l m 2 .
Ročná sadzba dane z pozemkov je 0, 25 % podľa zákona 582/2004 Z.z.v znení
neskorších predpisov § 8 ods.1.
Ročnú sadzbu dane z pozemkov podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne
záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej
časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou
od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne
záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej
časti alebo v jednotlivom katastrálnom území ustanoviť ročné sadzby dane rôzne
pre jednotlivé skupiny pozemkov podľa § 6 ods. 1. Takto ustanovená ročná
sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej ročnej sadzby
dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo všeobecne záväznom
nariadení.
Doteraz bola sadzba 0,60 % na ornú pôdu a na TTP a pre záhrady a zastavané
plochy 0,50 %. Navrhované zvýšenie je na 0,80% u ornej pôdy a pri TTP na
1,25 % a pre záhrady na 0,80% .
Ďalej je potrebné znížiť sadzbu dane u stavieb na ostané podnikanie a zárobkovú
činnosť .
Ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby
dane zo stavieb ustanovenej správcom dane podľa predpisov účinných do 30.
novembra 2012, správca dane pri každej ďalšej zmene sadzby dane v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach zníži tento násobok; ak správca dane tento
násobok nezníži, uplatní sa sadzba dane zo stavieb ustanovená v § 12 ods. 1.
Nakoľko u nás bola sadzba 1,33 € musíme znížiť o 0,01 € t.j. na 1,32 €
VO VZN je navrhnuté zvýšiť poplatok za psa na 5,- Eur/1 pes a poplatok za
vývoz smetí na 8,03 Eur pre fyzické osoby a pre podnikateľov na 25,18 Eur.
Obecné zastupiteľstvo nakoniec rozhodlo ako je to v uznesení ,ktoré tvorí
prílohu zápisnice.

Ďalším bodom rokovania bolo prejednávať predložený návrh rozpočtu na roky
2013-2015 . Nakoľko tento návrh bol poslaný poštou ako aj zverejnený na web
stránke obce a každý poslanec mal možnosť doma preštudovať. Nakoľko nikto
nemal pozmeňujúci návrh bol schválený predložený rozpočet. Uznesenie tvorí
prílohu zápisnice.
V ďalšom bode starosta obce určil inventarizačnú komisiu , ako to už bolo
zvykom t.j. členov obecného zastupiteľstva na vykonanie inventarizácie za rok
2012. Uznesenie tvorí prílohu zápisnice .
Šiestým bodom rokovania bolo prejednávanie organizovania oslavy pre
dôchodcov a pre deti do 15 rokov .
Starosta obce odporúčal organizovanie takej forme ,ako to bolo už pár rokov ,
čiže zvlášt pre dôchodcov a zvlášt pre deti a týžden pred sviatkami.Určiť vekovú
kategóriu , ktorí už dovršili vek na starobný dôchodok tj. ženy dovršili 58
a muži 62 rokov.Pre dôchodcov pripraviť večeru a občerstvenie a finančný
príspevok v čiastke 10,- Eur ako to bolo aj doteraz, ako aj kultúrny program.
Pre deti do 15 rokov navrhujem mikulašský balíček v hodnote 5,- Eur ako to
bolo aj doteraz a menší kultúrny program, alebo premietnutie rozprávky. Obecné
zastupiteľstvo predložený návrh schválilo.
V ďalšom bode starosta obce predviedol, že sa dojednal Východoslovenskou
vodárenskou spoločnostou –Košice, že na základe zmluvy o združení
finančných prostriedkov na časť stavby „ Veľké Raškovce ,Oborín –kanalizácia
a ČOV“ preplatí 5% nákladov z faktúry,ktorú sumu obec zaplatila ako
spoluúčasť pre Environmentálny fond Bratislava pri výstavbe kanalizácií v roku
2012. K podpísaniu zmluvy je potrebné uznesenie obecného zastupiteľstva,
preto prosím Vaše vyjadrenie k tejto veci .
Členovia Obecného zastupiteľstva súhlasili podísaním zmluvy o združení
prostriedkov, uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Ďalej starosta obce predviedol žiadosť jednej firmy, ktorá žiada o povolenie
umiestniť v budove Pizzeria pri čerpacej stanici vo Veľkých Raškovciach
prevádzkovanie Video lotérie- prac. prístroj cez internet.Firma by platila pre
Obecný úrad správny poplatok cca 660,- Eur ročne.
Starosta obce nemá námietky proti umiestneniu a žiadal poslancov vyjadriť svoj
názor.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo umiestnením ,uznesenie tvorí prílohu zápisnice.

Diskusia :
Döry Zoltán –
„len toľko chcem dodať k organizovaniu slávnosti pre dôchodcov ,že minulého
roku obecné zastupiteľstvo schválilo organizovanie oslavy hodinu pred
uskutočnenim tejto oslavy, a členovia OZ už nemali čas na vyjadrenie, nakoľko
už všetko bolo pripravené“ .
Starosta obce potvrdil túto pripomienku, a v diskusii predviedol ešte jednu
problematiku t.j. budova obecného úradu bude prázdna , keď obecný úrd sa
presťahuje do budovy kultúrneho domu, bolo by dobre urobiť menšiu údržbu
a dať do prenájmu .Jeden podnikateľ mal záujem, ale či bude naozaj potrebovať
ešte nevedel povedať .Náklady ako elektrika, plyn obec musí aj nadalej
platiť.Bolo by potrebné prerobiť ústredné kúrenie v celej budove tak, aby bolo
možné uzatvoriť kúrenie zvlášt v MŠ a v klubovni, alebo aj materskú školu
premiestniť do budovy kultúrneho domu.
Je potrebné rozmyslieť aj nad tým, ako môže obec znížiť spotrebu elektrickej
energie na verejné osvetlenie.Skrátiť čas osvetlenia alebo bude svietiť len každé
druhé svietidlo .
Ing.Dionýz Kaszonyi- „mám nápad, že v rozvádzači znížiť napätie,tak aby
spotreba bola nižšia , ale to treba preštudovať to len taká myšlienka .
Týmto diskusným príspevkom zasadnutie bolo ukončené starosta obce
poďakoval sa za účasť a zasadnutie ukončil.

Jakab Elemér
Starosta obce
Kocúrová Rita
overovateľ

Szabó Jozef
overovateľ

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ vo Veľkých Raškovciach dňa 30.11.2012
K bodu 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č.48/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program rokovania 10.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
uznesenie č.49/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
Informáciu starostu obce o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 3.Prejednávanie všeobecného záväzného nariadenia o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2013
uznesenie č.50/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
predložený návrh všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok
2012 takto :
1) Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 správca dane určuje v KÚ Veľké
Raškovce u pozemkov v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
trvalé trávnaté porasty na
dane
b) záhrady na
dane,
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na
d) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy na
e) zastavané plochy a nádvoria na
f) stavebné pozemky na
g) ostatné plochy na

0,90 % zo základu
0,80 % zo základu
1,25 % zo základu dane,
0,80 % zo základu dane,
0,80 % zo základu dane,
0,80 % zo základu dane,
1,25 % zo základu dane.

2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb obec Veľké Raškovce určuje za každý aj začatý m2
zastavanej
plochy v obci takto :
a) 0,034 EUR - stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu ,
b) 0,070 EUR - stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,100 EUR - stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
d) 0,1330 EUR - samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a
stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) 0,3320 EUR - priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
f) 1,320 EUR - stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,200 EUR - ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až f) .
2 ) Obec ročnú sadzbu dane podľa odst. 1 zvyšuje pri viacpodlažných stavbách u písm.
a) až g) o 0,025 EUR za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, za každé ďalšie podlažie,
okrem prvého nadzemného podlažia.

3)Obec určuje sadzbu poplatku za vývoz odpadu na zdaňovacie obdobie takto:
a) pre fyzickú osobu, ktorej poplatková povinnosť vzniká v zmysle § 77 ods. 2
písmena a) zákona 0,021 EUR na osobu a kalendárny deň, poplatok na 1 občana
je 8,03 EUR rok.
pre tie fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť poplatok je
vo výške 0,069 EUR na zamestnanca a kalendárny deň, poplatok je 25,18 EUR rok na 1
zamestnanca
4) Obec určuje sadzbu dane 5,00 EUR za jedného psa a kalendárny rok.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K bodu 4.K rozpočtu na rok 2013-2015
uznesenie č.51/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Predložený návrh rozpočtu na rok 2013,tak ako bola predložená
B . berie na vedomie
predložený návrh rozpočtu na roky 2014 a 2015
C. schvaľuje
Programový rozpočet na rok 2013
D. berie na vedomie
Programový rozpočet na roky 2014-2015
_______________________________________________________________

K bodu 5. Určenie inventarizačnej komisie na rok 2012
Uznesenie č. 52/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
Schvaľuje
určenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce Veľké
Raškovce za rok 2012 v takomto zložení:
Dőry Zoltán
Kaszonyi Dionýz Ing.
Kocúrová Rita
Medve Štefan
Szabó Jozef
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

K bodu 6.1 Prejednávanie organizovania oslavy pre dôchodcov
Uznesenie č. 53/2012
Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
A. schvaľuje
a/ organizovanie oslavy pre dôchodcov a to pre vekovú kategóriu
ženy od 58 rokov
muži od 62rokov
b/ socialny príspevok v čiastke10,- Eur /osoba
c/ večera a občestvenie
d/ kultúrny program –žiaci MŠ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 6.2 Prejednávanie oslavy pre deti do 15 rokov
Uznesenie č. 54/2012
Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
A. schvaľuje
1. mikulášsky večierok pre deti do 15 rokov
2. mikulášsky balík v hodnote 5,- Eur
3. organizovať disko alebo počas oslavy premietnuť rozprávky
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 7.1 Umiestnenie hracieho prístroja „Videolotéria „ do budovy
čerpacej stanice PHM
Uznesenie č. 55/2012
Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
A. schvaľuje
Umiestnenie hracieho prístroja „Videolotéria „ do budovy čerpacej stanice do
miestnosti „Pizzéria“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K bodu 7.2 Zmluva o združení finančných prostriedkov
Uznesenie č. 56/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. s c h v a ľ u j e
odpredaj majetku, podielu obce na časti stavby „Veľké Raškovce, Oborín –
kanalizácia a ČOV“, rok výstavby 2012:
1. SO 09 Kanalizačná sieť Veľké Raškovce
- stoka „AA“ PVC DN 300

od km 0,107.70 - po km 0,284.77 o dĺžke 177,07 m
(z celkovej dĺžky 657,38 m)
- stoka „AA-1“ PVC DN 300 od km 0,000 - po km 0,012.30
o dĺžke 12,30 m
(z celkovej dĺžky 368,85 m)

Stoková sieť

s p o l u : 189,37 m

2. SO 38 – Kanalizačné prípojky
- stoka „AA“ PVC DN 160

6 ks o dĺžke 34,73 m

3. SO 34.3.1 - Čerpacia stanica v intraviláne Veľké Raškovce – stavebná časť
4. SO 34.3.2 – Elektrická NN prípojka
5. PS 14.3.1 - Čerpacia stanica v intraviláne Veľké Raškovce - strojné a
elektrovybavenie

za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,- €
pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. Košice
Pomer hlasovania : jednomyseľné 4 poslanci za
/Kocúrová, Kaszonyi, Dőry, Szabó /
Jakab Elemér
starosta obce
overovatelia: Kocúrová Rita ........................
Szabó Jozef

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

