Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce

ZÁPISNICA
z dvadsiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 12.08.2014 so začiatkom o 19.00 v kancelárii obecného
úradu Veľké Raškovce

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
Z dvadsiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Raškovce zo
dňa 12. augusta 2014 so začiatkom o 19.00 hodine

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolené starostom obce .
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva :
1. Kaszonyi Dionýz
2. Dőry Zoltán
3. Kocúrová Rita
4. Medve Štefan
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. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do
miestnej samosprávy
4. Prejednávanie organizovania oslavy „Deň obce „
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 – Rita
Kocúrová , Döry Zoltán ,ktorí boli jednomyseľne schválený.
V súlade s programom rokovania sa pristúpilo k vytvoreniu volebného
obvodu a určeniu počtu poslancov do obecného zastupiteľstva na najbližšie
voľby ktoré sa budú konať v novembri 2014.V obci sa tvorí jeden volebný
odvod počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné
zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce na základe zákona o obecnom
zriadení par. 11t.j.
do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
Starosta obce navrhoval určiť 5 poslancov ako to bolo doteraz .Obecné
zastupiteľstvo súhlasilo návrhom, uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Štvrtým bodom rokovania bolo prejednávanie organizovania oslavy “Deň
obce 2014 „ a to v mesiaci september. V roku 2013 obec organizovala v mesiaci
august a naraz bola oslava vo viacerých obciach. Z toho dôvodu starosta obce
odporúčal organizovať v septembri a to na 20. alebo 27.septembra 2014.
Poslancom vyhovel dátum usporiadania na 27.09.2014 .
Starosta obce predviedol návrh organizovania rybolovu pri mŕtvom ramene
Laborca pre detí aj pre dospelých cca pre 20 rybárov ,ako to bolo
predchádzajúcom roku. Deti do 15 rokov len pod dozorom rodičov. Tento
program by trval 2-3 hodiny. Bolo by dobre vyhlásiť v obecnom rozhlase, že
záujemcovia majú sa prihlásiť do súťaže na obecnom úrade do 25.9.2014 t.j.
štvrtok do 16.00 hod.
Okrem toho by bolo potrebné nájsť skupinu, ktorá by hrala na pouličnej zábave
napr. skupina z Drahňova, z Veľkých Trakan, z Kraľ.Chlmca.
Pozvať nejaké spevácke a tanečné skupiny z Maďarska alebo z okolia.
Ďalej starosta navrhol rozdávať lístky na stravu, ako to bolo zvykom, keď stým
súhlasí obecné zastupiteľstvo . Treba určiť akú stravu má objednať obec a od
akej firmy.
Obec môže osloviť viac podnikateľov, kto by mal záujem o túto službu. Najprv
miestnych podnikateľov. Minulého roku sme mali objednané od maďarskej
firmy z Sárospataku, môžeme osloviť aj túto firmu
Bolo by dobre viac druhov objednať ako lacipečeň, klobásu , jaternicu, rezeň
z hydiny ,aby hostia a občania majú na výber . Na stravný lístok len lacipečeň,
čo obec bude rozdávať zadarmo pre občanov aj nejaké občerstvenie vodu alebo
pivo.
Bolo by dobre nájsť sponzorov, aby obci to vyšlo čím lacnejšie. Rozpočet na
vystúpenie cca 2500 ,- Eur a na stravu 1500,- Eur..
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo návrhom starostu obce, uznesenie tvorí prílohu
zápisnice.
V ďalšom bode starosta obce predviedol možnosti začatie vybudovania
amfiteátra pri kultúrnom
dome, na základe tohto projektu ktorý bol

vypracovaný ešte pri začatí rekonštrukčných prác kultúrneho domu. Amfiteáter
bol plánovaný do zadnej časti dvora oproti budovy kultúrneho domu.
Bolo by možné začať a vybudovať aspoň základy a javisko bez strechy.
Keď obec nájde takého šikovného súkromného podnikateľa ,ktorý môže urobiť
za taký krátky čas, preto žiadam súhlas od obecného zastupiteľstva. Uznesenie
k tomuto bodu tvorí prílohu zápisnice .
Ďalej starosta predviedol možnosť vybudovania zvonice na miestnom cintoríne,
ako to bolo naplánované už dávno. Zvonica by bola 4 m vysoká z dreva
a vyrezávať na ňom erb obce s názovom obce Veľké Raškovce .Predpokladom
je nájsť dobrého tesára a rezbára, kto by vedel urobiť a čím skôr. Bolo by dobre
vyhotoviť k 31.10.2014.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s návrhom, uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
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 12.08.2014
K bodu 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č.109/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program rokovania 20.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
uznesenie č.110/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice

K bodu 3.K určeniu počtu poslancov do obecného zastupiteľstva Veľké
Raškovce a vytvorenie volebného obvodu
uznesenie č.111/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
na základe zákona o obecnom zriadení 346/1990 Z.z. v znení
neskorších predpisov :
I. vytvoriť 1 volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obce
II .určiť 5 poslancov do obecného zastupiteľstva

K bodu 4. – K prejednávaniu organizovania oslavy „DEŇ OBCE 2014“
uznesenie č.112/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
berie na vedomie
a
schvaľuje
Organizovania „ Deň obce Veľké Raškovce 2014“na 27.09.2014 nasledovným programom:
a/ organizovanie ryboľovu pre detí a dospelých pri mŕtvom ramene Laborca
b/ vystúpenie rôznych skupín – rozpočet cca. 2500,- Eur
c/ zabezpečiť stravu pre občanov obce t.j. stravné lístky – cca 1500,- Eur

K bodu5.)A Prerokovanie vybudovania amfiteátra pri kultúrnom dome
Veľké Raškovce

uznesenie č.113/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
1 . berie na vedomie
A
2. Schvaľuje
a/ vybudovať amfiteáter t.j. základy a javisko podľa plánu ktorý bol vypracovaný
pri rekonštrukcii budovy kultúrneho domu
b/ termín výstavby do 27.09.2014

K bodu 5-B. Prerokovanie výstavby zvonice na miestnom cintoríne
Uznesenie č. 114/2014
Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Berie na vedomie
a
Schvaľuje
a/ výstavbu zvonice z drevenej konštrukcie
b/ vyrezávať erb obce a názov obce Veľké Raškovce

Jakab Elemér
starosta obce

overovatelia: Kocúrová Rita
Döry Zoltán
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