Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce

ZÁPISNICA
z osemnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 02.05.2014 so začiatkom o 18.00 v kancelárii obecného
úradu Veľké Raškovce

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
Zo osemnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Raškovce zo
dňa 02. mája 2014 so začiatkom o 18.00 hodine

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolené starostom obce .
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva :
1. Kaszonyi Dionýz
2. Dőry Zoltán
3. Kocúrová Rita
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. Prejednávanie úpravy rozpočtu
4. Prejednávanie rekonštruk.prác bývalej budovy Ocú, MŠ, klubu
5. Prejednávanie likvidácie čerpacej stanici vody(hydroforovej stanice) a zemného
vodojemu
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 nasledovní poslanci obecného zastupiteľstva – Döry Zoltán
Kocúrová Rita ,ktorí boli jednomyseľne schválený. Tretým bodom rokovania
bolo prejednávanie úpravy rozpočtu na rok 2014.Vykonanie úpravy rozpočtu je
potrebné z dôvodu, že neboli rozpočtované príjmy ani výdavky na voľby
a v tomto roku budú konať až 3 krát. V mesiaci marec sa uskutočnili voľby
prezidenta I. aj II. kolo, koncom mája budú voľby do Európskeho parlamentu
a niekedy v jeseni budú voľby do miestnej samosprávy, preto je potrebné zvýšiť
príjmovu časť aj výdavkovú časť približne o 3 500,- Eur .
Ďalej bola zmena v stupnici platových taríf pedagogických zamestnancov
a zvýšenie platových taríf o 5 % približne o 16,- eur a túto zmenu treba
aktualizovať pre učiteľku MŠ to sa týka aj zamestnancov vo verejnej správe t.j.
treba upraviť plat kuchárky ŠJ, a plat zamestnanca Ocú.
Okrem toho obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje,
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. Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve zistená Slovenským
štatistickým úradom k 31.12. predchádzajúceho roka je 824,- Eur. Naša obec je
zaradená do 1. platovej skupiny do 500 obyvateľov , kde je 1.49 násobok
priemerného platu v NH t.j. 824,- Eur x 1,49 násobok =1 228,-Eur.
Kaszonyi Dionýz- navrhuje zvýšiť rozpočet o sumu 1500,- Eur a kúpiť nový
počítač, nakoľko skončila podpora programu Windows a sú z toho veľké
problémy. Nakoľko aj netbook je 6 ročný odporúča kúpiť nový spolu
s programom OFIS .
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo predloženým návrhom na úpravu rozpočtu.
Štvrtým bodom rokovania bolo pojednávať rekonštrukčných prác na budove
materskej školy, klubu a bývalej budovy obecného úradu , môžeme nazvať ako
rekonštrukciu multifunkčnej budovy. Jedná sa tu o možnosť využitia dotácie na
zateplenie budovy ,výmena okien a dvier .V rámci tohto projektu je možné
vymeniť aj vykurovací systém. K podaniu žiadosti je potrebné pripraviť
projektovú dokumentáciu a bola jedna firma z Veľkých Kapušian a ktorá
premerala celú budovu a je ochotný urobiť projekt za 1 500,- Eur.
Projekt bude urobený tak, že budú vytvorené dva dvojizbové byty v bývalej
budove Ocú a zvlášť vykurovací systém t.j. samostatný kotol .
V materskej škole tiež urobiť kúrenie samostatným kotlom a vchod do materskej
školy vytvoriť tak, aby nemuseli rodičia chodiť zozadu, ale vchodové dvere
vytvoriť z prednej strany budovy.
V klubovej časti budovy bolo by dobre vytvoriť dva samostatne časti t.j. dve
kancelárie a dať do prenájmu podnikateľom ,nakoľko je záujem.
Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo, uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Döry Zoltán – „nič nemám proti tomu, aby tieto práce uskutočnili, len toľko aby
poslancom dopredu oznámili ,ktorá firma bude robiť tieto rekonštrukčné práce“.

Mám zle skúsenosti, lebo pri rekonštrukcii miestnych rigolov sme dozvedeli
neskoro, až vtedy keď firma pracovala .
Uznesenie k tomuto bodu tvorí prílohu zápisnice.
Starosta obce v ďalšom bode žiadal prerokovať likvidáciu čerpacej stanici vody
/hydroforovej stanice/ a zemného vodojemu .O tejto veci už bolo jednanie, ale
medzi tým bolo zistené, že obec musí podať žiadosť na búracie povolenie.
Hoci družstvo používa studňu, pozemok pod studňou je ich majetkom, ale obec
musí podať žiadosť, lebo stavba je majetkom obce, preto je potrebné súhlas od
poslancov OZ .
Železo predáme do zberných surovín a družstvo môže likvidovať budovu.
Döry Zoltán- čo sa dá odmontovať a ešte je funkčný, treba nehať pre obec napr.
elektromotory.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo predloženým návrhom, uznesenie tvorí prílohu
zápisnice .
V šiestom bode starosta obce oboznámil poslancom, že výstavba autobusovej
zastávky pri obchode bude spojený s rekonštrukciou miestneho parku .Park bude
vyložený zámkovou dlažbou aj pomník bude obnovený. Aj druha zastávka pri
Zdibákovej je veľmi zlom stave, aj tam navrhoval postaviť novú autobusovú
zastávku. Obec podala žiadosť na dotáciu do SPP Bratislava a od Nadácie SPP
dostala finančné prostriedky v čiastke 8 000,- Eur a je možné využiť len na tento
účel.
Týmto diskusným príspevkom zasadnutie bolo ukončené starosta obce
poďakoval sa za účasť a zasadnutie ukončil.

Jakab Elemér
starosta obce
Kocúrová Rita
overovateľ

Döry Zoltán
overovateľ

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ vo Veľkých Raškovciach dňa 02.05.2014

K bodu 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č.95/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program rokovania 18.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
uznesenie č.96/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice

K bodu 3.K úprave rozpočtu na rok 2014
uznesenie č.97/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Úpravu rozpočtu na rok 2014 podľa predloženého rozpočtového opatrenia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K bodu 4. – K prejednávaniu rekonštrukčných prác na multifunkčnej
budove obecného úradu
uznesenie č.98/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
A
B. schvaľuje
rekonštrukciu multifunkčnej budovy obce t.j.MŠ, Klub mladých, bývalej budovy
Ocú.
- vypracovanie projektu od 1 500,- do 2000,- Eur

K bodu 5.) Prejednávanie likvidácie čerpacej stanici vody (hydroforovej stanice)
a zemného vodojemu

uznesenie č.99/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
1 . berie na vedomie
A
2. Schvaľuje
Likvidáciu čerpacej stanici vody (hydroforovej stanice) a zemného vodojemu
ktorá sa nachádza na dvore
Raškovce:

Podielnického družstva „Skarabeus-agro“ Veľké

1. vybaviť búracie povolenie na stavbu
2. predaj železa (aj nádrž) do zberného dvora

K bodu 6. Prerokovanie platu starostu obce
Uznesenie č. 100/2014
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 2013 priemerný plat je 824,- Eur
b/obec do 500 obyvateľov patrí do I. platovej skupiny - 1,49 násobok
/ 824,- x 1,49 = 1 227,76
1228,- Eur
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jakab Elemér
starosta obce

overovatelia: Kocúrova Rita
Döry Zoltán
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