Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce

ZÁPISNICA
z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.04.2015 so
začiatkom o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Raškovce zo dňa 27.apríla
2015 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 :
Jakab Elemér, starosta obce
Hatvanyiová Katarína, pracovníčka OcÚ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril p. Jakab Elemér. Program rokovania obecného
zastupiteľstva bol schválený jednomyseľne poslancami takto:
Program rokovania :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prejedanie zmenu rozpočtu na rok 2015
4. Prejednanie výstavby druhej autobusovej zastávky
5. Prejednanie čerpania rozpočtu za rok 2014
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 – Medve Štefan, Perinay Teodor , ktorí
boli jednomyseľne schválení.
Na základe programu rokovania sa pristúpilo k ďalšiemu bodu a to k zmene rozpočtu t.j.
rozpočtové opatrenia na rok 2015 . V roku 2015 už konal referendum a príjmy a výdavky
neboli rozpočtované je potrebné urobiť zmenu rozpočtu t.j. tie zmeny treba uviesť do
príjmovej časti aj do výdavkovej časti rozpočtu v sume 640,- Eur.
Uznesenie tvorí prílohu zápisnice.

Štvrtým bodom rokovania bolo prejednávať výstavby druhej autobusovej zastávky na kraji
obce oproti rodinnému domu Zdibákovcov .Momentálne je na strane Zdibákovcov ale tam
zavádza, preto je možné premiestniť na druhú stranu.
Starosta obce navrhol vybudovať takú istú autobusovú zastávku ako je pri miestnom parku.
O tom obecné zastupiteľstvo už jednalo, ale treba konkrétne určiť miesto ,kde bude postavená
tá budova .Dnes obec dostala e-mailovú správu, že obec má rozhodnutie na finančné
prostriedky na výstavbu zastávky od Nadácie SPP Bratislava, na základe žiadosti podané
v januári 2015.
Kaszonyi Dionýz- poslanec OZ navrhoval urobiť miestne šetrenie a potom
rozhodnúť
presné miesto výstavby. Okrem toho obecné zastupiteľstvo by malo urobiť miestne šetrenie aj
pri autobusovej zastávke pri parku, ako dokončiť fasádu a okolia autobusovej zastávky.
Döry Zoltán- spýtam sa tento pozemok, kde bude stavba druhej autobusovej zastávky bude
vhodný na výstavbu, nakoľko ta parcela bola len nasýpaná zeminou a nie je usadnutá ?
Starosta obce súhlasil s miestnym šetrením a poslanci OZ môžu navrhnúť varianty na
dokončenie prvej autobusovej zastávky, napr. ako vyložiť zámkovou dlažbou, akú smetnú
nádobu umiestniť ....
Pri miestom šetrení bude zistená, či ta parcela je vhodná na výstavbu novej autobusovej
zastávky.
Uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Piatym bodom rokovania bolo prejednať čerpanie rozpočtu za rok 2014 Podrobný rozpis
čerpania dostali poslanci pred zasadnutím .Obecné zastupiteľstvo schválilo bez výhrad
čerpanie za rok 2014, uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
V ďalšom bode starosta oboznámil poslancom, že na tento rok obec nedostala dotáciu na
pokračovanie výstavby kanalizácie. Chcú dokončiť v Oboríne tak, aby aspoň časť obce
mohla používať čističku, ktorá je hotová už najmenej 5 rokov .
Uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Ďalej starosta konštatoval, že treba vyriešiť problematiku na cintoríne, objednať novú bránu
namiesto tej, ktorú ukradli alebo robiť len obyčajného železa a nie kovanú bránu.
Dosť ťažká otázka a ťažko sa rozhodnúť čo by bolo lepšie. Túto otázku budeme riešiť na
ďalšom zasadnutí .

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

Jakab Elemér
starosta obce

Medve Štefan
overovateľ

Periany Teodor
overovateľ

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ vo Veľkých Raškovciach dňa 27.04.2015
K bodu 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č.13/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program rokovania 2.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
uznesenie č.14/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
Informáciu starostu obce o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 3. K zmene rozpočtu obce na rok 2015
uznesenie č.15/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Zmenu rozpočtu na rok 2015 na základe priloženého rozpočtového opatrenia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 4. - K prejednávaniu výstavby druhej autobusovej zastávky
uznesenie č.16/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Výstavbu druhej autobusovej zastávky na konci dediny cca. 2 metre od plotu
družstva PD Skarabeus –agro Veľké Raškovce, oproti rod. Zdibákovcom .

K bodu 5. - K prejednávaniu čerpaniu rozpočtu za rok 2014
uznesenie č.17/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
a
B. schvaľuje
Čerpanie rozpočtu za rok 2014 podľa priloženého rozpisu.

--------------------------------------------------------------------------------

K bodu 6. - K oznámeniu
uznesenie č.18/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
oznámenie starostu obce , že Environmentálny fond Bratislava neposkytne na
tento rok dotáciu na pokračovanie výstavby kanalizácie .
Pomer hlasovania : jednomyseľne 5 za

Jakab Elemér
starosta obce

overovatelia: Medve Štefan

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

PerinayTeodor ........................

