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 pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 2. októbra 2013 so začiatkom o 18.00 hodine

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
Z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké
Raškovce zo dňa 2.októbra 2013 so začiatkom o 18.00 hodine

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolené starostom obce .
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva :
1. Döry Zoltán
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 čerpanie rozpočtu za I.polrok 2013 /monitorovacia správa/ „
4. Prejednávanie zmenu rozpočtu .
5. Ostatné
6. Diskusia
7. Schválenie uznesenia
8. Z á v e r

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Katarína Hatvanyiová, za overovateľov
zápisnice boli určení poslanci obecného zastupiteľstva – Döry Zoltán a Dionýz
Kaszonyi , ktorí boli jednomyseľne schválení.
V súlade s programom rokovania sa pristúpilo k prejednávaniu predloženého
čerpania rozpočtu za I. polrok 2013 t.j. monitorovacej správy. Tento návrh bol
zaslaný poštou a zverejnený na web stránke obce a každý poslanec mal
možnosť doma preštudovať. Vzhľadom na to, že poslanci mali materiály
preštudované nemali voči čerpaniu rozpočtu žiadne námietky , uznesenie tvorí
prílohu zápisnice.
Ďalej bol predložený návrh na zmenu rozpočtu na rok 2013 .V roku 2012 obec
dostala dotáciu na rekonštrukciu chodníkov, ale pri schválení rozpočtu na rok
2013 nebolo jasné, či dotácia bude vyčerpaná z toho dôvodu nebola
dopracovaná do rozpočtu. Preto obec musí urobiť zmenu a dopracovať do
rozpočtu.
Okrem toho obec dostala rozhodnutie z Environmentálneho fondu , že schválili
aj na tento rok dotáciu na pokračovanie výstavby kanalizácie v sume 100 000,Eur, ale nebude možné vyčerpať celú sumu, nakoľko od 1.7.2013 bol zmenený
zákon o verejnom obstarávaní z toho dôvodu bude možné vyčerpať cca. 60 000,Eur. Aj túto položku treba dopracovať do rozpočtu t.j zvýšiť aj príjmy aj
výdavky.
Ďalej sú aj nepredvídané príjmy a výdavky ako rodinné prídavky prijaté do
rozpočtu obce. To sa týka rodín v hmotnej núdzi, kde deti nechodia do a školy a
majú veľa premeškaných hodín . Škola to hlási na úrad práce sociálnych vecí
a rodiny a rodinné prídavky neposielajú rodičovi ale na účet obce a treba
kontrolovať, že dávky sú vyčerpané len na potraviny pre deti a nie na alkohol.
Ďalej potrebné urobiť presun medzi položkami, nakoľko niektoré vôbec nie sú
čerpané a niektoré sú už prečerpané .Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu
zápisnice.
Ďalšom bode starosta oboznámil poslancom, že PD Skarabeus – agro Veľké
Raškovce začína výstavbu penziónu a zavádza vodovodná nádrž, ktorá je pri
budove čerpacej stanici vodovodu, kde je aj vrtná studňa. Preto sa pýtam
poslancov obecného zastupiteľstva aby sa vyjadrili k tejto veci ,či predať nádrž
a príslušenstva. Ako starosta obce navrhujem likvidáciu ale treba sa dohodnúť
akou formou.
Döry Zoltán – predaj pozemku na ktorom je vrtná studňa už bola ústne
dojednaná p. Törökovou, ale predstavitelia družstva prisľúbili viac a predali pre
družstvo .Studňa je na tomto pozemku a je ich majetkom.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo ako je v uznesení, čo tvorí prílohu zápisnice.

Ďalej starosta predviedol možnosť vytvoriť dva dvojizbové byty v budove
bývalého obecného úradu t.j. v starom učiteľskom byte, nakoľko bol by záujem
o prenájom týchto bytov. V tejto budove aj tak musí obec urobiť menšie
rekonštrukčné práce vymeniť aspoň jedno okno v miestnosti kde bol rozhlas
a jedno balkónové dvere. Okrem toho treba vytvoriť kúpeľňu a kuchyňu čo je
základom pre rodinu.
V ďalšom bode starosta obce oboznámil poslancom, že údržbu verejného
osvetlenia zo zdravotných dôvodov nebude robiť elektrikár z Oborína ,a musíme
nájsť elektrikára ,ktorý by mohol robiť na dohodu tak ako robil ten dotyčný so
synom .
Döry Zoltán- už viackrát som spomínal ,ale je to stále aktuálna problematika, že
na okolí mŕtveho ramena Laborca je takmer smetisko. Ľudia chodia na rybolov
a nechajú za sebou prázdne fľaše, papiere a všetko možné .Mali by sme
upozorniť týchto ľudí, aby urobili poriadok za sebou ,lebo terajší stav je
katastrofálny.

Za týmto diskusným príspevkom
a zasadnutie ukončil.

starosta obce poďakoval sa za účasť

Jakab Elemér
starosta obce
Döry Zoltán
overovateľ

Kaszonyi Dionýz
overovateľ

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ vo Veľkých Raškovciach dňa 02.10.2013
K bodu 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č.75/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program rokovania 15.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
uznesenie č.76/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
Informáciu starostu obce o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 3.Prejednávanie čerpanie rozpočtu za I. polrok 2013
uznesenie č.77/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
1. čerpanie rozpočtu za I. polrok 2013
2. monitorovaciu správu pre I. polrok 2013
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 4.Zmena rozpočtu- rozpočtové opatrenia
uznesenie č.78/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
A
Schvaľuje
Zmenu rozpočtu t.j. rozpočtové opatrenia , ktoré tvorí prílohu zápisnice

K bodu 5.1 - Likvidácia čerpacej stanici vody (Hydroforovej stanice)
a zemného vodojemu (nádrže)
Uznesenie č. 79/2013

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
Berie na vedomie
a
Schvaľuje
1. Likvidáciu čerpacej stanici vody (hydroforovej stanice) tzj.zemného
vodojemu (vodovodnej nádrže), ktorá sa nachádza na hospodárskom dvore
Podielnického družstva „Skarabeus –agro „ Veľké Raškovce a zavádza pri
výstavbe penziónu 2. Forma likvidácie –predajom

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 5.2 Správa o pokračovaní výstavby Kanalizácie
Uznesenie č. 80/2013
Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Berie na vedomie
Správu starostu obce o pokračovaní výstavby kanalizácie smerom ku
katolíckemu kostolu v obcí Veľké Raškovce
a/ obec preinvestuje cca 60 000,- Eur
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K bodu 5.3 Správa o možnosti prenájmu bývalej budovy obecného úradu
Uznesenie č. 81/2013
Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
A. Berie na vedomie
1./ Správu starostu obce o možnosti prenájmu bývalej budovy obecného úradu
a/ vytvoriť dva dvojizbové byty
b/ urobiť najnutnejšie rekonštrukčné práce t.j. vymeniť jedno okno a jedno
balkónové dvere
c/ vytvoriť kúpeľňu a kuchyňu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Jakab Elemér
starosta obce

overovatelia: Döry Zoltán

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

Dionýz Kaszonyi ........................

