Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce

ZÁPISNICA
z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.01.2015 so
začiatkom o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
Z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Raškovce zo dňa
31.januára 2015 so začiatkom o 18.00 hodine

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolené starostom obce .
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva :
1. Kaszonyi Dionýz
2. Perinay Teodor
3. Dőry Zoltán
4. 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. Inventúra obecného majetku k 31.12.2014
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 – Döry Zoltán
Kocúrová Rita ,ktorí boli jednomyseľne schválený. Tretým bodom rokovania
bolo vykonanie inventarizácie majetku obce za rok 2014, 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.

Starosta obce predviedol prehľad prírastkov za rok 2014
DHM do kuchyne a to :
- nôž kuchynský –veľký
2 ks – 8,06 Eur
- kuchynsky príborlyžica, nôž, vidlička 3x108 ks= 324 ks - 244,08 Eur
- misa kompótová
108 ks – 130,00 Eur
- misa oválna
12 ks - 38,76 Eur
- naberačka na polievku
10 ks
37,60 Eur
- misa polievková neres
10 ks 220,10 Eur
- zberačka nerezová
4 ks
3,04 Eur
- kuch.nôž menší
2 ks
7,30 Eur
-podnos okrúhly
2 ks
8,60 Eur
- kastról vysoký +pokrievka
1 ks 114,00 Eur
SPOLU :
811,54 Eur
Počítač + softvér

1 469,90 Eur

Spolu nakúpený majetok za rok 2014

2 281,44 Eur

V súvislosti inventarizáciou majetku obce starosta obce žiadal prerokovať
likvidáciu čerpacej stanici vody /hydroforovej stanice/ a zemného vodojemu .O
tejto veci už bolo jednanie, ale treba konkretizovať sumu vyradeného majetku na
základe faktúr t.j. treba vyradiť časť Vodovodu v roku 2015.
Obecné zastupiteľstvo schválilo výsledok inventarizácie, uznesenie tvorí prílohu
zápisnice.
Týmto diskusným príspevkom zasadnutie bolo ukončené starosta obce
poďakoval sa za účasť a zasadnutie ukončil.

Jakab Elemér
starosta obce
Döry Zoltán
overovateľ

Rita kocúrová
overovateľ

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ vo Veľkých Raškovciach dňa 31.01.2015
K bodu 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č.9/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program rokovania 2.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
uznesenie č.10/2015
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 2014
uznesenie č.11/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
výsledok inventarizácie majetku obce za rok 2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 3. a - K vyradeniu časti majetku Vodovodu
uznesenie č.12/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
A
B. schvaľuje

Vyradiť časť Obecného vodovodu Veľké Raškovce t.j. budovu čerpacej stanici,
technologickú časť, nádrž vody v celkovej čiastke 7394,99- Eur
/nádrž 35000,- Sk =1161,79 Eur, budova 102473,- SK= 3401,48 Eur,
technologická časť 46889,-SK = 1156,43Eur, elekt.časť 50470,- SK = 1675,29
Eur./

Jakab Elemér
starosta obce

overovatelia: Kocúrova Rita
Döry Zoltán
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