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 šestnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 7. decembra 2013 so začiatkom o 18.00 hodine

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
Zo šestnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké
Raškovce zo dňa 7.decembra 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. Kocúrova Rita
4. Medve Štefan
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 rozpočtu na rok 2014 - 2016
4. Prejednávanie zmenu rozpočtu za rok 2013
5. Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh na rok 2014
6. Prejednávanie organizovania oslavy pre dôchodcov
7. Prejednávanie organizovania oslavy pre deti do 15 rokov
8. Ostatné
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Z á v e r
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 – Kocúrova Rita
a Medve Štefan , ktorí boli jednomyseľne schválení.
V súlade s programom rokovania sa pristúpilo k prejednávaniu predloženého
rozpočtu na roky 2014-2016. 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 rozpočtu žiadne
námietky , uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Ďalej bol predložený návrh na zmenu rozpočtu na rok 2013.Nakoľko nebol
schválený rozpočet na voľby do VÚC, z toho dôvodu treba dopracovať do
príjmovej aj do výdavkovej časti rozpočtu ,zvýšiť príjmy aj výdavky .
Okrem toho obec dostala dotáciu z ministerstva financií SR v čiastke 136,- Eur
štvrťročne na výplatu zamestnancov materskej školy a v tejto kapitole treba
zvýšiť príjmy a výdavky .
Ďalej potrebné urobiť presun medzi položkami, nakoľko niektoré vôbec nie sú
čerpané a niektoré sú už prečerpané .Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu
zápisnice.
Ďalším bodom rokovania bolo prejednávať VZN na daň z nehnuteľnosti a na
miestne poplatky na rok 2014.Starosta obce oboznámil poslancom, že
neodporúča zmeniť VZN, len urobiť potrebné zmeny čo je dané zo zákona. Z
toho dôvodu je potrebné znížiť o 0,01 Eur sadzbu dane zo stavieb na ostatné
podnikanie a zárobkovú činnosť z 1,32 Eur na 1,31 Eur .
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo, uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Nasledujúcim bodom rokovania bolo prejednávať organizovania oslavy pre
dôchodcov a pre deti do 15 rokov. Starosta obce odporúčal organizovanie takej
podobe ,ako to bolo už pár rokov , čiže zvlášť pre dôchodcov a zvlášť pre deti.
Pre dôchodcov by bolo dobre na dátum 22.12.2014.Navrhoval určiť vekovú
kategóriu a pozvať tých, ktorí už dovŕšili vek na starobný dôchodok tj. ženy
dovŕšili 60 a muži 62 rokov. Pre dôchodcov pripraviť večeru a občerstvenie
a finančný príspevok v čiastke 10,- Eur ako to bolo aj doteraz ako aj kultúrny
program.
Menší kultúrny program môžu predviesť aj deti z materskej školy .
Pre deti do 15 rokov vždy bol pripravený mikulášsky balíček v hodnote 5,- Eur
a občerstvenie ,preto odporúčal aj teraz v takej podobe . Okrem toho obec
môžeme organizovať aj disko pre deti, keď oni budú chcieť . Obecné
zastupiteľstvo predložený návrh schválilo.
Döry Zoltán- chcem len toľko dodať, aby mikulášsky balíček dostali aj deti
reformovaného farára, lebo bolo o tom reč, že oni minulého roku nedostali.
Ďalej starosta obce oboznámil poslancom, že v našej obci od januára budú
vykonať pozemkovú úpravu, usporiadaním vlastníckych vzťahov do takej
podoby, že sa súčasné podielové spoluvlastníctvo v konaní upraví na výlučné
vlastníctvo 1/1 a odstránením rozdrobenosti pozemkov a ich scelením do

väčších celkov .Aj obec má vo vlastníctve 37,2792 ha a treba schváliť uznesenie
či obecné zastupiteľstvo súhlasí pozemkovými úpravami. Uznesenie tvorí
prílohu zápisnice.
Okrem toho by som chcel oboznámiť poslancom, že je záujem o prenájom
kultúrneho domu na svadbu. Z toho dôvodu obecné zastupiteľstvo by malo
prejednávať, že aký poplatok budeme vyberať za užívanie KD na svadbu, na
predajné akcie, na kar ,na tanečnú zábavu. Samozrejme obec môže dať výnimku
pre občanov obce aj pre spoločenské organizácie.
Okrem toho prejednávť, aký poplatok vyberať za užívanie domu smútku. Tu sa
jedná o občanov ktorí nemajú trvalý pobyt v obci, nakoľko občania našej obce
sú oslobodené od platenia poplatku.
Kaszonyi Dionýz- treba porovnať aké poplatky majú ostatné obce a podľa toho
určiť poplatok pre našu obec .
Predložený návrh VZN o ostaných poplatkoch v obci Veľké Raškovce bol
schválený obecným zastupiteľstvom.
Ďalej starosta obce vyzýval obecné zastupiteľstvo, keď majú pripomienky môžu
predviesť .
Döry Zoltán- už viackrát som spomenul, a ani som nechcel spomenúť, že
obecný rozhlas zase nefunguje dobre , buď počuť hudbu alebo hlásenie .
Ďalší dotaz, ako stojí obec výstavbou autobusovej zastávky ? Výzor zastávky už
bol schválený minulého roku ale ,nevidno nič .
Starosta obce vysvetlil, že obec má prísľub na dotáciu od nadácie SPP v čiastke
8 000,- Eur ,že sa urobí rekonštrukcia parku spolu s autobusovou zastávkou.
Ale pravdebodne táto suma nepostačí na celú rekonštrukciu a treba vyhotoviť aj
projekt na celú rekonštrukciu .
Za týmto diskusným príspevkom
a zasadnutie ukončil.

starosta obce poďakoval sa za účasť

Jakab Elemér
starosta obce
Kocúrova Rita
overovateľ

Medve Štefan
overovateľ

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ vo Veľkých Raškovciach dňa 07.12.2013
K bodu 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č.82/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program rokovania 15.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
uznesenie č.83/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
Informáciu starostu obce o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 3.Prejednávanie rozpočtu na rok 2014-16
uznesenie č.84/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Predložený návrh rozpočtu na rok 2014-2016, čo tvorí prílohu zápisnice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K bodu 4.Zmena rozpočtu- rozpočtové opatrenia 2/2013
uznesenie č.85/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
A
Schvaľuje
Zmenu rozpočtu t.j. rozpočtové opatrenia , ktoré tvorí prílohu zápisnice

K bodu 5. Všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014

uznesenie č.86/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
A
Schvaľuje
Všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014 ako bolo predložené
Bola zmenená len jedna položka pri stavbách t.j. stavby na podnikateľské účely
z 1,32 Eur na 1,31 Eur

K bodu 6. Organizovania oslavy „ Deň dôchodcov“
Uznesenie č. 87/2013

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
Berie na vedomie
a
Schvaľuje
1. Organizovania oslavy pre dôchodcov na dátum 22.12.2013 so začiatkom
o 16.00 hodine v kultúrnom dome
a/ muži dovŕšili 62 rokov a sú poberateľmi starobného dôchodku
b/ ženy dovŕšili 60 rokov a sú poberateľmi starobného dôchodku
2. Bude zabezpečená strava a zákusok
3. Finančný príspevok v sume 10,- Eur/osoba

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

K bodu 7. Organizovanie oslavy pre detí do 15 rokov
Uznesenie č. 88/2013
Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Berie na vedomie
A
schvaľuje
organizovanie oslavy pre detí do 15 rokov medzi dvoma sviatkami
29.12.2013
a/ detí dostanú mikulášsky balíček v hodnote 5,- Eur
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 8. Prejedanie Všeobecného záväzného nariadenia o ostatných miestnych
poplatkoch v obci Veľké Raškovce

Uznesenie č. 89/2013
Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
A. Berie na vedomie
A
Schvaľuje
Predložený návrh VZN o ostatných miestnych poplatkoch v obcí Veľké Raškovce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Jakab Elemér
starosta obce

overovatelia: Kocúrova Rita
Medve Štefan
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