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 sedemnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 06.1.2014 so začiatkom o 16.00 v kancelárii obecného
úradu Veľké Raškovce

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
Zo sedemnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Raškovce zo
dňa 06. januára 2014 so začiatkom o 16.00 hodine

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolené starostom obce .
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva :
1. Kaszonyi Dionýz
2. Dőry Zoltán
3. Kocúrová Rita
4. Szabó Jozef
Ostatní prítomní :
Jakab Elemér, starosta obce
Hatvanyiová Katarína, pracovníčka OcÚ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril p. Jakab Elemér. Program rokovania
obecného zastupiteľstva bol schválený jednomyseľne poslancami takto:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Inventúra obecného majetku k 31.12.2013
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 nasledovní poslanci obecného zastupiteľstva – Dionýz
Kaszonyi, Kocúrová Rita ,ktorí boli jednomyseľne schválený.Tretým bodom
rokovania bolo vykonanie inventarizácie majetku obce za rok 2013, ako to už
bolo zvykom túto činnosť vykonávajú poslanci obecného zastupiteľstva na
základe poverenia starostu obce. Bola vykonaná fyzická inventúra na základe
inventarizačného súpisu vytlačené zo súboru účtovníctvo- oddiel majetok. Bolo

skonštatované , že účtovný stav súhlasí fyzickým stavom.
Vyradenie
odpísaného majetku bude riešený na základe návrhu na vyradenie .
Medzi tým pracovníčka prešla inventúrny súpis a zistila ,ktoré predmety by išli
na vyradenie zo strany Ocú a to nasledovne :
- Koberec ocú
1 ks 26,56 Eur
- Koberec Ocú
1 ks 26,56 Eur
- Záclona
2 ks- 108,28 Eur
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Spolu :
161,40 Eur
Starosta obce predviedol prehľad prírastkov za rok 2013
DHM :
-komb. chladnička / kuchyňa/
1 ks – 379,00 Eur
-atomaticka pračka
1 ks - 289,00 Eur
- Diktafón
1 ks – 80,90 Eur
- predlžovač
2 ks - 29,98 Eur
- taniere 108 ks
18 sada 348,84 Eur
SPOLU :
1 177,62 Eur
Obecné zastupiteľstvo schválilo výsledok inventarizácie, uznesenie tvorí prílohu
zápisnice.
V bode 4. ostatné boli prekonzultované aktuálne otázky, čo sa týka verejného
poriadku okolo mŕtveho ramena Laborca.
Poslanec p. Döry Zoltán už viackrát vyjadril svoj názor, že okolo mŕtveho
ramena Laborca je veľký neporiadok. Majitelia ,ktorí načierno majú umiestnené
svoje maringotky a chodia tam na rybolov nechajú za sebou prázdne falše,
plechovky od konzervy a všetko možné .Bolo by dobre vyzývať Rybársky zväz
Veľké Kapušany, aby upozornili rybárov na neporiadok okolo Laborca.
Poslanec p. Döry Zoltán sa opýtal, kto dal povolenie na výrub stromov, ktoré sa
nachádzajú pri ceste smerom na Vojany.
Starosta odpovedal na otázku, že obec nevydala povolenie na výrob nikomu.
Pre SPP Bratislava robí firma a oni odstránia panelovú cestu a okolo toho rúbajú
len tie menšie stromy tzv. kroviny, ktorí zavádzajú .
Ohľadne neporiadku okolo mŕtveho ramena Laborca starosta obce predviedol
svoj názor, že obec môže písať výzvu na Obvodný úrad životného prostredia,
aby prišli na miestne šetrenie alebo aj na Inšpekciu životného prostredia.
Už viackrát bolo o tom reč, že obec bude upozorniť rybárov, ale nepozná ich
priezviska , ani adresa nie je známa a z toho dôvodu nie je možné zaslať výzvu.
V poslednom bode starosta obce oboznámil poslancom, že od 1.1.2014 obce do
2 000 obyvateľov nemusia vypracovať a sledovať programový rozpočet, keď

obecné zastupiteľstvo to nežiada. Uznesenie k tomuto bodu tvorí prílohu
zápisnice .
Týmto diskusným príspevkom zasadnutie bolo ukončené starosta obce
poďakoval sa za účasť a zasadnutie ukončil.

Jakab Elemér
starosta obce
Kaszonyi Dionýz
overovateľ

Rita kocúrová
overovateľ

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ vo Veľkých Raškovciach dňa 06.01.2014
K bodu 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č.90/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program rokovania 15.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
uznesenie č.91/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
Informáciu starostu obce o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 3.K inventarizáciu majetku obce za rok 2013
uznesenie č.92/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
výsledok inventarizácie majetku obce za rok 2013
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 4.Ostatné – a)K programovému rozpočtu obce 2014
uznesenie č.93/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
A
B. Nežiada
Nesledovania programového rozpočtu obce Veľké Raškovce

K bodu 4.b) Výzva pre Rybársky zväz Veľké Kapušany
uznesenie č.94/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
A
Schvaľuje
Aby obec Veľké Raškovce vyzývala Rybárského zväzu Veľké Kapušany na
odpratanie smetí okolo mŕtveho ramena Laborca

Jakab Elemér
starosta obce

overovatelia: Kocúrova Rita

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

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

