Starosta obce vo Veľkých Raškovciach
Vo Veľkých Raškovciach 22.04.2013

POZVÁNKA

Na základe zákona 369/90 , § 11b. zákona SNR o obecnom zriadení
zvolávam občanov na verejnú schôdzu občanov obce, ktorá sa
uskutoční dňa 23.04.2013 so začiatkom o 19.00 hodine vo veľkej sále
kultúrneho domu .
Program rokovania :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prejednávanie umiestnenia autobusovej zastávky
4. Diskusia
5. Schválenie uznesenia
6. Z á v e r
Elemér Jakab
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
Z verejnej schôdze občanov obce Veľké Raškovce zo dňa 23.apríla 2013
so začiatkom o 19.00 hodine v sále kultúrneho domu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolené starostom obce .
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva :
1. Kaszonyi Dionýz
2. Dőry Zoltán
3. Kocúrová Rita
4. Medve Štefan
Jakab Elemér, starosta obce
Hatvanyiová Katarína, pracovníčka OcÚ
Ostatní prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril p. Jakab Elemér a privítal všetkých
prítomných na verejnej schôdzi občanov.
Program rokovania :

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prejednávanie umiestnenia autobusovej zastávky
4. Diskusia
5. Schválenie uznesenia
6. Z á v e r

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Katarína Hatvanyiová, za overovateľov
zápisnice boli určení nasledovní poslanci obecného zastupiteľstva – Dionýz
Kaszonyi, Kocúrová Rita ,ktorí boli jednomyseľne schválený.
Hlavným bodom rokovania bolo prejednávať umiestnenie autobusovej zastávky
–autobusového pruhu na základe ústnej sťažnosti občanov, ktorí nesúhlasia
umiestneným autobusovej zastávky . Starosta obce predviedol ,že pri výstavbe
kanalizácie bolo potrebné rozbiť celý chodník, nakoľko pod tým ide kanalizačná
rúra. Po umiestnení potrubia bol vybetónovaný chodník znova a treba umiestniť
aj autobusovú zastávku . V tomto prípade podľa projektovej dokumentácie a na
základe normy .Na základe spomínanej normy autobusového pruhu nie je možné
umiestniť inač ako to navrhuje projektová dokumentácia , ktorá je predložená
a každý občan môže prezrieť .Pri výstavbe kanalizácie starosta obce trval na tom
aby do kanalizačnej rúry nebola napojená dažďová voda z domácnosti, aby bola
započítaná spotreba vody len z verejného vodovodu.
Občania inač by platili aj za dažďovú vodu a je to veľmi drahá vec. Starosta to
hovoril z skúsenosti z Veľkých Kapušian ,nakoľko tam platí mesačne 10,- Eur
za dažďovú vodu a za odpadovú vodu len 3,-Eur/mes .
Obec v roku 2012 dostala dotáciu na rekonštrukciu chodníkov ,ktorá postačí len
na jednu stranu. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo ,že v tomto roku obec bude
robiť , trasu na hlavnej ceste od č.d. 103 až po č.d. 114 a to vyložením
zámkovou dlažbou nie asfaltom. Do tohto úseku je zapojený aj autobusový pruh,
ktorý je predmetom dnešnej schôdze. Chodník pri autobusového pruhu je
vybetónovaný o 15 cm vyššie ako ostatné časti z dôvodu bezpečnosti pri výstupe
a nástupe do autobusu. Preto rodina Dóciová nesúhlasí umiestneným
autobusovej zastávky pred ich domom .Žiadajú premiestniť na druhé miesto .
Na pôvodnom mieste obec nemôžeme vytvoriť autobusový pruh ,nakoľko je
málo miesta, musí mať dĺžku 27 m podľa normy STN.
Obec môže rozhodovať koľko zastávok chce zriadiť, momentálne sú dve
zastávky , jedna zastávka pri č.d. 2 pri Zdibákovej a druhá pri č.d. 103.
Občania sa rozhodujú o počte zastávok, čí stačí jedna zastávka pri č.d.2 ,alebo
ostanú obidve .
Táto verejná schôdza bola zvolaná aby občania rozhodovali ,či potrebujú obidve
zastávky alebo stačí len jedna. Väčšina občanov hlasovalo tak, aby ostali obidve
zastávky.
Dóciová Šarlota –„ nesúhlasím aby autobusový pruh bol pred naším domom,
lebo z autobusu vidno do nášho celého domu“.
Dóczi Gabriel- podľa môjho názoru obec by mohla premiestniť zastávku pred
č.d. 100, lebo je tam poschodový dom, a na dosť vysokom základe a nevidno do
ich domu .
Náš plot sa stal bezcenný nakoľko z betónového základu vidno len 10 cm. To je
náš majetok a už nemá hodnotu . Na novovytvorenom ostrovčeku nie je urobený
spád vody a na jar topiaci sa sneh bude robiť problém, voda bude zatekať na náš
dvor. Na celej ploche je len jedna odpadová šachta .

Dőry Zoltán- na novytvorenom ostrovčeku nie je vytvorená šachta?
Starosta obce vysvetlil ,že spád vody urobený tak, aby odtiekla voda do
priekopy pred krčmou ale na vytvorenom ostrovčeku sú tri šachty .Podľa
projektovej dokumentácií voda má spád a nemal by byť problém s odtekaním
vody.
Perinay Alexander- jeden čas bol vytvorený priestor za obchodom na
autobusovú zastávku pred plotom p. Popélya. Nedá sa preložiť na túto plochu?
Alebo ešte jedná možnosť do tejto ulice, kde je sála Jehovových svedkov.
Starosta obce vysvetlil ,že naozaj bolo v pláne, že autobusová zastávka bude za
obchodom ,ale potom priši nato, že ešte oveľa nebezpečnejšie miesto ako pred p.
Tamášom Aladárom č.d. 103.
Do ulice kde je sála Jehovových svedkov veľmi ťažko sa odbočuje autobusom
a tiež je nebezpečné z dôvodu premávky. Druhá vec je zimná údržba, lebo
cestári nemajú v kompetencii urobiť zimnú údržbu, lebo nie je ich majetok.
Ťažko každému vyhovieť, pri výstavbe kanalizácie skoro každá rodina chcela
zmeniť šírku vjazdu do dvora. Keď sa dá vyriešime, ale všetko sa nedá.

Jakab Elemér
starosta obce

Kaszonyi Dionýz
overovateľ

Rita kocúrová
overovateľ

