Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce

ZÁPISNICA
z devätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 30.06.2014 so začiatkom o 19.00 v kancelárii obecného
úradu Veľké Raškovce

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
Z devätnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Raškovce zo
dňa 30. júna 2014 so začiatkom o 19.00 hodine

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolené starostom obce .
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva :
1. Kaszonyi Dionýz
2. Medve Štefan
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 záverečného účtu obce za rok 2013
4. Prejednávanie výročnej správy r.2013
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 nasledovní poslanci obecného zastupiteľstva – Medve
Štefan , Kaszonyi Dionýz ,ktorí boli jednomyseľne schválený.
V súlade s programom rokovania sa pristúpilo k prejednávaniu záverečného
účtu obce za rok 2013 , ktorý bol zaslaný poštou ako aj e-mailom pre poslancov
a každý poslanec mal možnosť preštudovať. Ako súčasť záverečného účtu obce
je aj hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2013.Vzhľadom na to, že
poslanci mali materiály preštudované nemali voči schváleniu záverečného účtu
a hodnotiacej správe žiadne námietky, uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Štvrtým bodom rokovania bolo pojednávať výročnú správu obce za rok 2013,
ktorá tak isto bola zaslaná poštou aj e-mailom .Uznesenie k tomuto bodu tvorí
prílohu zápisnice.
V ďalšom bode starosta predviedol ,aké potrebné kroky boli prevedené, čo sa
týka rekonštrukčných prác na budove materskej školy, klubu a bývalej budovy
obecného úradu ,t.j.na polyfunkčnej budove.
K podaniu žiadosti bolo potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu, celkové
náklady na rekonštrukciu 230 000,-Eur.Žiadosť spolu stavebným povolením a
ostatnými prílohami je potrebné podať do 31.07.2014 do EF Bratislava.
Projektová dokumentácia je pripravená, ako súčasť projektu aj energetický audit
v celkovej sume 1 800,- Eur. Jedná sa tu o možnosť využitia dotácie na
zateplenie budovy ,výmena okien a dvier .V rámci tohto projektu je potrebné
vymeniť aj vykurovací systém. Vytvoriť samostatné vykurovacie systémy t.j.
samostatný kotol do jednotlivých bytových jednotiek a to do materskej školy, do
dvoch bytových domov a do kancelárskych priestorov .
Na tomto zasadnutí treba určiť komisiu na vykonanie verejného obstarávania.
Starosta obce navrhoval členov obecného zastupiteľstva nasledovne : Medve
Štefan, Kocúrová Rita, Szabó Jozef a Kaszonyi Dionýz
Uznesenie k tomuto bodu tvorí prílohu zápisnice.
Starosta obce v ďalšom bode oboznámil poslancom možnosť prenájmu časť
kultúrneho domu t.j. bočné miestnosti ktoré doteraz slúžili ako miestnosti pre
dôchodcov. Obec dostala ponuku na prenájom od Záchrannej služby Košice,
ktorá teraz sídli v Oboríne. Prenájom by bol podpísaný na 6 rokov. Je potrebné
vytvoriť ešte jednu miestnosť predelením veľkej miestnosti sadrokartónom, kde
bude sklad pre liekov. Okrem toho treba vytvoriť sprchovací kútik .Aj na dvore
kultúrneho domu treba postaviť prístrešok pre sanitky. Výdavky na
rekonštrukciu týchto miestnosti cca. 5 000,- Eur a prístrešok cca.4 000,- Eur.
Bolo by dobre urobiť aj asfaltovanie okolo kultúrneho domu, keď nám dovolia
finančné možnosti .
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo predloženým návrhom, uznesenie tvorí prílohu
zápisnice .
V ďalšom bode starosta obce predviedol možnosť vytvorenia ešte jednu komisiu
na verejnú súťaž, čo sa týka výstavby autobusovej zastávky. Starosta obce

navrhol členov OZ v takom istom zložení ako bolo vytvorené predtým: Medve
Štefan, Kocúrová Rita, Szabó Jozef a Kaszonyi Dionýz
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo predloženým návrhom, uznesenie tvorí prílohu
zápisnice .
Posledným bodom rokovania bolo prejednávať výstavbu zvonice na miestny
cintorín . Prvý krok by bol objednanie zvona a potom vyriešiť zhotovenia
drevenej alebo železnej konštrukcie, kde bude umiestnený zvon. Sú tri možnosti
na nákup zvona na Slovensku , v Českej republike alebo v Maďarsku. Na
základe zistených prieskumov najlepšie zvony sú vyrábané v Maďarsku Őrbottyán .Sú rôzne veľkosti, pre obec by stačil zvon vo váhe 54 kg a 45 cm
široký. Na zvon zvykli napísať názov obce , dátum výroby alebo aj erb obce.
Ako starosta navrhujem erb obce s dátumom výroby. Finančne prostriedky na
nákup a výstavbu je od 2 500,- do 3 000,- Eur .
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo predloženým návrhom, uznesenie tvorí prílohu
zápisnice .
Týmto diskusným príspevkom zasadnutie bolo ukončené starosta obce
poďakoval sa za účasť a zasadnutie ukončil.

Jakab Elemér
starosta obce
Medve Štefan
overovateľ

Kaszonyi Dionýz
overovateľ

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ vo Veľkých Raškovciach dňa 30.06.2014
K bodu 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č.101/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program rokovania 19.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
uznesenie č.102/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice

K bodu 3.K záverečnému účtu obce Veľké Raškovce za rok 2013
uznesenie č.103/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
I. Celoročné hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad
II .Prebytok rozpočtu v sume 10 020,86 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods.
3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 10 020,86
€

K bodu 4. – K prejednávaniu výročnej správy za rok 2013
uznesenie č.104/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
berie na vedomie
a
schvaľuje
predloženú výročnú správu obce Veľké Raškovce za rok 2013

K bodu 5.) Prejednávanie rekonštrukčných prác na polyfunkčnej budove obecného
domu Veľké Raškovce

uznesenie č.105/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
1 . berie na vedomie
A
2. Schvaľuje

a/ podať žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu polyfunkčnej budovy obecného domu
do 31.07.2014 na Environmentálny fond – celkové náklady 230 000,- Eur
b/ vypracovaný projekt na rekonštrukčné práce spolu energetickým auditom
v čiastke 1 800,- Eur
c/ asfaltovanie prístupovej cesty okolo kultúrneho domu /podľa finančných
možnosti/
d/ určiť komisiu na verejnú súťaž v nasledujúcom zložení : Kocúrová Rita, Medve
Štefan, Kaszonyi Dionýz, Szabó Jozef

K bodu 5-A. Prerokovanie prenájmu priestorov kultúrneho domu
Uznesenie č. 106/2014
Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Berie na vedomie
a
Schvaľuje
a/ Prenájom priestorov kultúrneho domu pre Záchrannú službu Košice
na 6 rokov
b/ vykonať menšiu prestavbu priestorov –rozdeliť najväčšiu miestnosť so
sadrokartónom na dve menšie miestnosti, ako sklad a denná miestnosť
c/ v miestnosti toaletu vytvoriť sprchovací kútik a výlevku
d/ výstavba prístrešku na dvore kultúrneho domu pre sanitky
e/ celkové náklady na prestavbu 5 000,- Eur + prístrešok 4 000,- Eur

K bodu 5-B. Prerokovanie výstavby autobusovej zastávky
Uznesenie č. 107/2014
Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Berie na vedomie
a
Schvaľuje
a/ Začatie výstavby autobusovej zastávky
b/ určiť komisiu na verejnú súťaž v nasledujúcom zložení : Kocúrová Rita,
Medve Štefan, Kaszonyi Dionýz, Szabó Jozef

K bodu 5-C. Prerokovanie všeobecného záväzného nariadenia na
opatrovateľskú službu
Uznesenie č. 108/2014
Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Berie na vedomie
a
Schvaľuje
Predložený návrh všeobecného záväzného nariadenia na opatrovateľskú službu
K bodu 5-C. Prerokovanie výstavby zvonice na miestnom cintoríne
Uznesenie č. 108/2014

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Berie na vedomie
a
Schvaľuje
a/ výstavbu zvonice na miestnom cintoríne
b/ objednať zvon vo váhe 54 kg a šírka 45 cm v obci Őrbottyán, Maďarsko
Mgr. Jakab Elemér
starosta obce
overovatelia: Medve Štefan

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

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

