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 prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 06. decembra 2014
so začiatkom o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu

SĽUB
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem
riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce,
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavne zákony,
zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy, a pri
výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva
ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia. „

Priezvisko a meno

Podpis

Dőry Zoltán

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

Kaszonyi Dionýz

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

Kocúrová Rita

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

Medve Štefan

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

Perinay Teodor

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

SĽUB
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem
riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce,
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavne zákony,
zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy, a pri
výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia. „

Priezvisko a meno

Jakab Elemér

Podpis

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

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Raškovce zo
dňa 06.decembra 2014 so začiatkom o 18.00 hodine
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolené starostom obce .
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva :
1. Medve Štefan
2. Kaszonyi Dionýz
3. Perinay Teodor
4. Dőry Zoltán
5. Kocúrová Rita
Ostatní prítomní :
Kocúr Gabriel, predseda miestnej volebnej komisie
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. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce ( predseda
miestnej volebnej komisie )
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insignií
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Zriadenie komisií
9. Schválenie platu starostu
10.Prejednanie všeobecného záväzného nariadenia obce o miestnych daniach
a o miestnom poplatku na rok 2015
11.Prejednanie návrhu rozpočtu na roky 2015-2017
12.Ostatné
13.Diskusia
14.Schválenie uznesenia
15. Z á v e r

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Katarína Hatvanyiová, za overovateľov
zápisnice boli určení nasledovní poslanci obecného zastupiteľstva –
Ing.Kaszonyi Dionýz, Perinay Teodor , ktorí boli jednomyseľne schválení.
Podľa programu rokovania predseda miestnej volebnej komisie p. Kocúr
Gabriel predniesol správu o výsledku volieb do miestnej samosprávy , čo tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Predloženú správu predsedu miestnej volebnej komisie poslanci obecného
zastupiteľstva brali na vedomie.
V súlade s programom rokovania sa prikročilo k zloženiu sľubu poslancov
obecného zastupiteľstva a starostu obce , ktorý prečítal p. Jakab Elemér.
Sľub zložilo 5 poslancov obecného zastupiteľstva a sľub zložil aj starosta obce
pán Jakab Elemér.
Na základe programu rokovania sa pristúpilo k ďalšiemu bodu a to k vystúpeniu
novozvoleného starostu obce. Vo svojom vystúpení poďakoval poslancom za
spoluprácu v minulom volebnom období a zaželal veľa zdravia a úspechov do
budúcnosti
novozvolenému obecnému zastupiteľstvu. Ďalej vo svojom
vystúpení vyjadril, že aj naďalej bude robiť všetko v záujme obce a občanov
obce. V novom volebnom období bude sa snažiť aby, našiel spoločnú reč
s poslancami a politickými stranami.
Po tomto bode nasledovalo schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia,
ktorý bol jednomyseľne schválené poslancami OZ .
V rámci bodu 8 sa pristúpilo k zriadeniu orgánov obecného zastupiteľstva.
Starostom obce bolo odporúčané zriadiť nasledovné komisie :
- komisia finančná a pre správu obecného majetku
- komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia
- komisia sociálna,
- komisia pre mládež
- komisia pre nezlučiteľnosť funkcií
Tento návrh o zriadení komisií bol schválený jednomyseľne , uznesenie tvorí
prílohu zápisnice.
Deviatym bodom rokovania bolo určenie platu starostu obce a to na
základe zákona 253/1994 Zb.o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a v znení neskorších predpisov č. 289/2002 Z.b., ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej
na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku koeficienta určené podľa počtu obyvateľov obce.

Jedná sa o plný úväzok starostu obce a to na základe priemernej mesačnej
mzdy za rok 2013 x 1,49 násobok t.j. 824 Eur x 1,49 = 1227,76 = 1228
Eur/mesiac .
K tomu p. Dionýz Kaszonyi poslanec obecného zastupiteľstva odporúčal
schváliť len základný plat bez odmeny .
Tento návrh bol schválený, uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Desiatym bodom rokovania bolo prejednávať návrh všeobecného záväzného
nariadenia, ktorý je skoro totožný rokom 2014. Nakoľko zákon bol upravený
z toho dôvodu je potrebné urobiť zmeny vo VZN o miestnych daniach
a o miestnom poplatku na rok 2015. Starosta obce predviedol, že zákon nepovolí
zvýšiť len 10 násobok najnižšej sadzby na daň zo stavieb, kde je najnižšia
sadzba 0,034 Eur .Existujú dve možnosti : buď zvýšime daň na všetky rodinné
domy alebo budeme znižovať daň zo stavieb na ostatné podnikanie a zárobkovú
činnosť ,kde doteraz sadzba bola 1,310 Eur. Pri druhom variante bude chýbať
z rozpočtu cca. 1900 Eur . Poslanci súhlasili s druhým návrhom starostu obce,
uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Ďalej bolo potrebné prejednávať rozpočtové opatrenia, bez úpravy rozpočtu len
presunom medzi položkami, čo tvorí prílohu zápisnice.
V diskusií starosta obce predviedol návrh na organizovanie oslavy pre deti a pre
dôchodcov, ako to bolo zvykom týždeň pred vianočnými sviatkami t.j. na deň
21 .12.2014 spolu s deťmi do 15 rokov.
Pre deti do 15 rokov kúpiť mikulášsky balíček v čiastke 5,- Eur a pre starobných
dôchodcov finančnú čiastku 10,- Eur, to znamená u mužov ktorí dovŕšili 62
rokov a u žien 60 rokov. Okrem toho objednať stravu a zabezpečiť občerstvenie
pre dôchodcov aj pre deti.
Poslanci súhlasili návrhom, uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
V súlade s programom rokovania sa pristúpilo k prejednávaniu predloženého
rozpočtu na roky 2015-2017. Tento návrh bol zaslaný poštou a každý poslanec
mal možnosť doma preštudovať. Vzhľadom na to, že poslanci mali materiály
preštudované nemali voči rozpočtu žiadne námietky , uznesenie tvorí prílohu
zápisnice.
V ďalšom bode starosta obce oboznámil poslancom ,že zvonica je už hotová
aj nový zvon je tu, ale len náhradný lebo praskla forma na výrobu zvonu ,z toho
dôvodu obec dostala len náhradný zvon, pokiaľ nebude vyhotovený náš vlastný .
Bolo by možné usporiadať oslavu na vysvietenie zvonice za účasti farárov
všetkých cirkvi medzi sviatkami, ale treba sa dohodnúť s farármi.
V poslednom bode starosta obce oboznámil poslancom, že obec dostala
dotáciu na rekonštrukciu polyfunkčného obecného domu t.j. na materskú školu,
na klub a na starý obecný úrad v celkovej výške 197 117,05 Eur a z toho obec
musí zaplatiť ako svoj podiel 10 734,30 Eur , verejná súťaž je vypísaná ale nie
je ešte výsledok.

Týmto diskusným príspevkom zasadnutie bolo ukončené starosta obce
poďakoval sa za účasť a zasadnutie ukončil.

Jakab Elemér
starosta obce

Perinay Teodor
overovateľ

Ing. Kaszonyi Dionýz
overovateľ

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach

UZNESENIE

z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Veľkých Raškovciach
dňa 06.12.2014

UZNESENIE

číslo : 1/2014

Obecného zastupiteľstva vo Veľkých R a š k o v c i a c h

A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1.novozvolený starosta obce Elemér Jakab zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva :
1. Dőry Zoltán
2. Kaszonyi Dionýz
3. Kocúvorá Rita
4. Medve Štefan
5. Perinay Teodor

C. z r i a d u j e
1. komisie :
- finančnú a správy obecného majetku
- ochrany verejného poriadku a životného prostredia
- sociálnu, kultúrnu a pre mládež
- komisia pre ochranu verejného záujmu
5 poslancov za
Uznesenie č.2/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Uznesenie č.3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Overovateľ : Dionýz Kaszonyi, Perinay Teodor
Zapisovateľka : Katarína Hatvanyiová
K určeniu platu starostu obce
Uznesenie č.4/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
berie na vedomie
a
schvaľuje
a/ plat starostu obce a to na základe zákona 253/1994 Zb o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov č. 289/2002
Z.b., ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku koeficienta určená podľa počtu
oyvateľov obce.

Základný plat starostu obce je priemerná mesačná mzda za rok 2013 je 824,€ x
koeficient 1,49= 1227,76 zaokrúhlené na 1228,- €
Uznesenie č.5/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
berie na vedomie
a
schvaľuje
predložený návrh všeobecného záväzného nariadenia na daň z nehnuteľnosti
a na miestne poplatky na rok 2015, čo tvorí prílohu zápisnice

Pomer hlasovania : 5 poslancov za
Uznesenie č.6/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
1. Schvaľuje predložený rozpočet na rok 2015
a
2 . berie na vedomie
Rozpočet na roky 2016-2017
Pomer hlasovania : 5 poslancov za
-----------------------------------------------------------------------------------------------Uznesenie č.7/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
Berie na vedomie
a
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenia č.2/2014 na rok 2014
Pomer hlasovania : 5 poslancov za
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. 8/2014
Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Berie na vedomie
a
Schvaľuje
Usporiadanie oslavy:
a/ pre starobných dôchodcov- muži od 62 rokov, ženy od 60 rokov
b/ pre deti do 15 rokov
c/ finančná odmeny pre dôchodcov vo výške 10,- Eur
d/ mikulášsky balíček pre deti 15 rokov za 5,- Eur
c/ zabezpečiť stravu a občerstvenie pre pozvaných hostí
Pomer hlasovania : 5 poslancov za
Jakab Elemér
starosta obce

overovatelia: Perinay Teodor
Kaszonyi Dionýz

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

