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
Zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 29. júla 2013 so začiatkom o 20.00 hodine

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
Zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké
Raškovce zo dňa 29.júla 2013 so začiatkom o 20.00 hodine

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolené starostom obce .
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva :
1. Medve Štefan
2. Kaszonyi Dionýz
3. Kocúrová Rita
4. 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 organizovania oslavy „Deň obce „
4. Ostatné
5. Diskusia
6. Schválenie uznesenia
7. Z á v e r

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Katarína Hatvanyiová, za overovateľov
zápisnice boli určení poslanci obecného zastupiteľstva – Kocúrová Rita
a Medve Štefan , ktorí boli jednomyseľne schválení.

Jediným bodom rokovania bolo prejednávať podrobne program na „Deň obce“ ,
ktorý bol na minulom zasadnutí dohodnutý, že bude na dátum 03.08.2013 , ale
nebol podrobný program len toľko , že vystúpi Komorný folklórny súbor „
Szöttes „ z Bratislavy.
Starosta obce predviedol návrh organizovania rybolovu pri mŕtvom ramene
Laborca pre detí aj pre dospelých cca pre 20 rybárov .Deti do 15 rokov len pod
dozorom rodičov. Tento program by trval 2-3 hodiny. Bolo by dobre vyhlásiť
v obecnom rozhlase, že záujemcovia majú sa prihlásiť do súťaže na obecnom
úrade do 1.8.2013 t.j. štvrtok do 16.00 hod.
Ďalej starosta obce vysvetlil, že sa dohodol speváckou skupinou z Miskolca .
Vedúca sa volá Franczuz Erika a už poslala zmluvu na vystúpenie. Oni nie len
spievajú ale aj tancujú .
Okrem toho by bolo potrebné nájsť skupinu, ktorá by hrala na pouličnej zábave
napr. skupina z Drahňova, z Veľkých Trakan, z Kraľ.Chlmca. Aj v okolitých
obciach majú deň obce, možno bude ťažšie nájsť dobrú skupinu .
Okrem toho je pozvaná spevácka skupina z obce Bačka. Vystúpenie je bezplatné
treba platiť len cestovné sem a naspäť cca 20 Eur..
Ďalej starosta navrhol rozdávať lístky na stravu, ako to bolo zvykom, keď stým
súhlasí obecné zastupiteľstvo . Treba určiť akú stravu máme objednať a od akej
firmy.
Obec môže osloviť viac podnikateľov, kto by mal záujem o túto službu. Najprv
miestnych podnikateľov.
Bolo by dobre viac druhov objednať ako lacipečeň, klobásu , jaternicu, rezeň
z hydiny ,aby občania majú na výber . Minulý týždeň bola oslava v Ptrukši
a tam bol jeden podnikateľ z Maďarska a on mal široký výber9 obec môže
osloviť aj jeho .
Bolo by dobre nájsť sponzorov, aby obci to vyšlo čím lacnejšie.
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

Medve Štefan
overovateľ

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ vo Veľkých Raškovciach dňa 29.07.2013
K bodu 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č.72/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program rokovania 14.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
uznesenie č.73/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
Informáciu starostu obce o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 3.Organizovanie oslavy „Deň obce Veľké Raškovce“ dňa 3.8.2013
uznesenie č.74/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
Berie na vedomie
A
Schvaľuje
Organizovania „ Deň obce Veľké Raškovce“ nasledovným programom:
a/ organizovanie ryboľovu pre detí a dospelých pri mŕtvom ramene Laborca
b/ vystúpenie rôznych skupín – Spevácka skupina z obce Bačka
Spevácka a tanečná skupina z Miskolca
Skupina na pouličnú tanečnú zábavu
c/ zabezpečiť stravu pre občanov obce t.j. stravné lístky – (podľa možnosti viac
druhov)

Jakab Elemér
starosta obce

Kocúrová Rita
overovateľ

Medve Štefan
overovateľ

