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 dvanásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
07. marca 2013 so začiatkom o 18.00 hodine v zasadačke
obecného úradu Veľké Raškovce

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
Z dvanásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké
Raškovce zo dňa 07.márca 2013 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 čerpania rozpočtu za rok 2012
4. Prejednávanie výstavby autobusovej zastávky
5. Prejednávanie výstavby miestnych chodníkov
6. Ostatné
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Z á v e r

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Katarína Hatvanyiová, za overovateľov
zápisnice boli určení poslanci obecného zastupiteľstva – Medve Štefan a Jozef
Szabó , ktorí boli jednomyseľne schválení.
V súlade s programom rokovania sa pristúpilo k prejednávaniu čerpania
rozpočtu za rok 2012 . Tento návrh bol predložený pred zasadnutím ako aj
zverejnený na web stránke obce a každý poslanec mal možnosť preštudovať.
Starosta obce predviedol, že jeho plat bol znížený od 1.3.2012 a má len základný
plat nemá žiadny doplatok platu ani odmena, čo bola schválená obecným
zastupiteľstvom. Návrh na úsporne opatrenie dal osobne starosta obce . Ani
cestovné nebolo nevyúčtované celý rok, len čo sa týka volieb do Národnej rady
SR. Vzhľadom na to, že poslanci mali materiály preštudované nemali voči
schváleniu čerpaniu rozpočtu žiadne námietky , uznesenie tvorí prílohu
zápisnice.
Ďalej bolo potrebné prejednávať výstavbu miestnych chodníkov t.j. povrchovú
úpravu vybetónovanej plochy chodníka .Každý poslanec vie, že pri výstavbe
kanalizácie bol chodník celkom rozkopaný a potom znovu vybetónovaný. Obec
dostala dotáciu na rekonštrukciu, ale nepostačí na celý chodník len na jednu
stranu. Starosta navrhol vyložiť trasu od č. d. 103 od Aladára Tamáša po č.d 114
čiže túto stranu kde je aj autobusová zastávka. Je potrebné vyriešiť aj túto
problematiku, aby autobus vedel bezpečne zastaviť, preto je zakrytá priekopa,
aby bol zriadený autobusový pruh v súlade európskou normou .
Starosta obce predviedol návrh vyložiť zámkovou dlažbou, nakoľko pod
chodníkom ide diaľkový kábel a tam sú umiestnené aj kanalizačné šachty.
V prípade poruchy treba rozkopať určité časti chodníku a znovu podkladať
zámkovú dlažbu .V prípade keby to bolo vyasfaltované nebolo by možné
upraviť do pôvodného stavu .Preto je výhodnejšia táto forma .Obecné
zastupiteľstvo rozhodlo pri tomto návrhu, uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Ďalším bodom rokovania bolo prejednávať typ budovy novej autobusovej
zastávky, ktorá bude umiestnená pri miestnom parku.
Starosta obce ukázal asi 40 záberov aké zastávky sú postavené v Maďarsku pri
Balatone. Poslanci z týchto variantov mali možnosť vybrať najvhodnejší na naše
podmienky. Po viacnásobnom prezeraní predloženej fotodokumentácií a
uvažovaní obecné zastupiteľstvo rozhodlo, ktorá budova by bola najvhodnejšiafotodokumentácia tvorí prílohu zápisnice.
Diskusia :
Dőry Zoltán- „ už viackrát som spomenul, že rozhlas stále je nefunkčný
v našej ulici a občania sa sťažujú, že nič nepočujú“
Starosta obce vysvetlil, že obec musí vymeniť celé vedenie a preložiť na
betónové stĺpy elektrického vedenia ako je to urobené aj na hlavnej ceste.

Najprv musíme dať vyrobiť v Malých Raškovciach objímky , čo bude držať
reproduktory.

Týmto diskusným príspevkom zasadnutie bolo ukončené starosta obce
poďakoval sa za účasť a zasadnutie ukončil.

Jakab Elemér
starosta obce

Medve Štefan
overovateľ

Szabó Jozef
overovateľ

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ vo Veľkých Raškovciach dňa 07.03.2013
K bodu 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č.58/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program rokovania 12.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
uznesenie č.59/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
Informáciu starostu obce o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 3. Čerpanie rozpočtu za rok 2012
uznesenie č.60/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
čerpanie rozpočtu za rok 2012, príloha tvorí zápisnice
pomer hlasovania : 3 poslanci za, 2 poslanci sa zdržali hlasovania
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 4. Prejednávanie výstavby miestnych chodníkov
uznesenie č.61/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
1. chodník vyložiť zámkovou dlažbou
2. bude vyložená jedna strana t.j. trasa od č. d. 103 až po 114
3. zriadenie nového autobusového pruhu pred č.d.102

K bodu 5. Prejednávanie výstavby budovy autobusovej zastávky pri
miestnom parku
Uznesenie č. 62/2013

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
Schvaľuje
Vybudovanie novej autobusovej zastávky pri miestnom parku na základe
predloženej fotodokumentácií, ktorá tvorí prílohu zápisnice

Pomer hlasovania : jednomyseľné 5 poslancov za
/Kocúrová, Medve, Kaszonyi, Dőry, Szabó /

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

Jakab Elemér
starosta obce

overovatelia: Medve Štefan
Jozef Szabó

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

