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 trinásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 28. júna 2013 so začiatkom o 19.00 hodine

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
Z trinásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Raškovce
zo dňa 28.júna 2013 so začiatkom o 19.00 hodine

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolené starostom obce .
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva :
1. Medve Štefan
2. Kaszonyi Dionýz
3. Kocúrová Rita
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 2012
4. Prejednávanie výročnej správy za rok 2012
5. Prejednávanie hodnotiacej správy programového rozpočtu za rok 2012
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 – Kocúrová Rita
a Dionýz Kaszonyi , ktorí boli jednomyseľne schválení.
V súlade s programom rokovania sa pristúpilo k prejednávaniu záverečného
účtu obce za rok 2012 , ktorý bol predložený pred zasadnutím ako aj
zverejnený na web stránke obce a každý poslanec mal možnosť preštudovať.
Ako súčasť záverečného účtu obce je aj hodnotiaca správa programového
rozpočtu, ktorá tiež bola zverejnená na web stránke obce. Vzhľadom na to, že
poslanci mali materiály preštudované nemali voči schváleniu záverečného účtu
a hodnotiacej správe žiadne námietky, uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Ďalej bolo potrebné prejednávať výročnú správu obce za rok 2012, ktorý tak isto
bol zverejnený na web stránke obce .Uznesenie k tomuto bodu tvorí prílohu
zápisnice.
Ďalším bodom rokovania bolo schváliť plat starostu obce, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce. Na základe zákona
o platových pomerov obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne
prerokuje. Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve zistená
Slovenským štatistickým úradom k 31.12. predchádzajúceho roka je 805,- Eur.
Naša obec je zaradená do 1. platovej skupiny do 500 obyvateľov , kde je 1.49
násobok priemerného platu v NH t.j. 805,- Eur x 1,49 násobok.
Uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
V ďalšom bode starosta obce oboznámil poslancom obce, že Šarlota Dóciová
podala odvolanie proti rozhodnutiu obecného zastupiteľstva ,čo sa týka
umiestnenie autobusovej zastávky t.j. autobusového pruhu pred ich rodinným
domom.
Obecný úrad v odpovede na list vyjadril, že táto zastávka bola naprojektovaná
v rámci rekonštrukcie chodníkov a projekt bol spracovaný v zmysle normy STN
73 6425 „ autobusové, trolejbusové a električkové zastávky „ , z tohto dôvodu
autobusového pruhu nebolo možné umiestniť inač ako to navrhuje projektová
dokumentácia. Premiestniť na iné miesto nie je možné , len zrušiť. Na vyriešenie
tejto problematiky bola zvolaná verejná schôdza občanov dňa 23.04.2013
a občania rozhodli tak, že zastávku potrebujú .Na uvedenej schôdze starosta
obce ponúkol pokračovať v rokovaní zastupiteľstva a dosiahnuť dohodu, ale
odmietli sa zúčastniť na jednaní s poslancami .Z toho dôvodu obecný úrad
nemohol ponúknuť žiadnu náhradnú možnosť.
Ďalej starosta obce oboznámil poslancom, že obec na tento rok dostala dotáciu
z Environmentálneho fondu na pokračovanie výstavby kanalizácie v čiastke
100 000,- eur a z toho dôvodu obec musí vypísať verejnú súťaž na vybudovanie
ďalšej trase kanalizácie.

Posledným bodom rokovania bolo prejednávať možnosť organizovania „Deň
obce“ na dátum 03.08.2013 .Na tento deň je objednaný Komorný folklórny
súbor „ Szöttes „ z Bratislavy. Starosta obce vysvetlil, že vystúpenie platí on ako
súkromná osoba, a preto by bolo vhodne organizovať aj deň obce , keď súhlasí
obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo návrhom starostu obce, uznesenie tvorí prílohu
zápisnice.

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

Jakab Elemér
starosta obce

Kocúrová Rita
overovateľ

Kaszonyi Dionýz
overovateľ

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ vo Veľkých Raškovciach dňa 28.06.2013
K bodu 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č.63/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program rokovania 13.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
uznesenie č.64/2013
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 2012
uznesenie č.65/2013
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 2012 bez výhrad
2. schodok rozpočtu v sume 8 645,34 Eur podľa ustanovenia § 16 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 ďalších peňažných fondov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 4.Výročná správa obce za rok 2012
uznesenie č.66/2013
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní výročnej správy k ročnej účtovnej
závierke obce Veľké Raškovce k 31.12.2012
A. berie na vedomie
Výročnú správu k ročnej závierke obce Veľké Raškovce k 31.12.2012 tak, ako
bola predložená
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

K bodu 5. Prejednávanie hodnotiacej správy programového rozpočtu
Uznesenie č. 67/2013

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
Berie na vedomie
A
Schvaľuje
Hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2012

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 6.1 Prerokovanie platu starostu obce
Uznesenie č. 68/2013
Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Berie na vedomie
a
Schvaľuje
Plat starostu obce :
1. priemerný mesačný plat zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku podľa par. 4 ods.1
a/ Za rok 2012 priemerný plat je 805,- Eur
b/obec do 500 obyvateľov patrí do I. platovej skupiny - 1,49 násobok
/ 805,- x 1,49 = 1 199,45
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K bodu 6.2 Správa o poskytnutej dotácie
Uznesenie č. 69/2013

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
A. Berie na vedomie
1./ Správu starostu obce o poskytnutej dotácie v čiastke 100 000,- Eur na
pokračovanie vybudovania kanalizácie v obci Veľké Raškovce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

K bodu 6.3 Organizovanie oslavy „ Deň obce“
Uznesenie č. 70/2013

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
A. Berie na vedomie
a
B. schvaľuje
Organizovať „Deň obce „ na dátum 03. augusta 2013

K bodu 6.4 Odpoveď na odvolanie proti rozhodnutiu
Uznesenie č. 71/2013

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
A. Berie na vedomie
Správu starostu obce na odvolanie proti rozhodnutiu obecného zastupiteľstva
o umiestnení autobusovej zastávky t.j. autobusového pruhu pred rodinným
domom č.d. 102 .

Jakab Elemér
starosta obce

overovatelia: Rita Kocúrová ........................
Dionýz Kaszonyi ........................

