Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce

ZÁPISNICA
z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.augusta 2015
so začiatkom o 18.30 hodine v zasadačke obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Raškovce zo dňa
12.augusta 2015 so začiatkom o 18.30 hodine

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolené starostom obce .
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva :
1. Medve Štefan
2. Kaszonyi Dionýz
3. Dőry Zoltán
4. Kocúrová Rita
Ostatní prítomní :
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. Prejedanie žiadosti
4. „Rekonštrukcia polyfunkčného obecného domu“-prejednanie vykonaných prác
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 – Kaszonyi
Dionýz, Medve Štefan , ktorí boli jednomyseľne schválení.
Na základe programu rokovania sa pristúpilo k bodu 3 prejednávať žiadosť od
PREY PLUS s.r.o Čičarovce .Firma žiada o povolenie umiestnenia vzorového
pomníka s kriptou na jednom hrobovom mieste na našom cintoríne s možnosťou
predaja pre zákazníkov.
Starosta obce neodporúčal súhlas umiestnenia vzorového pomníka, nakoľko
uprednostňujeme tú dotyčnú firmu pred ostatnými, ktorí podnikajú takou istou
službou. Predložený návrh starostu obce prijali členovia obecného zastupiteľstva
a odmietli povoliť umiestnenia vzorového hrobového miesta .Uznesenie tvorí
prílohu zápisnice.
Vo štvrtom bode starosta informoval poslancov o vykonaných
rekonštrukčných prácach na polyfunkčnom obecnom dome. Rekonštrukciu
robila firma Hollstav z Kysuckého Nového Mesta na základe verejného
obstarávania. Strecha je celkom prerobená a nie je plochá, je vymenená na
sedlovú, a to z toho dôvodu, že po výdatnej daždi bola zatečená celá strecha,
hoci viackrát bol obnovený asfalt . Ďalej boli vymenené všetky okná a vchodové
dvere na plastové. Fasáda je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom
Polystyrén EPS 100 mm. Bolo vymenené celé ústredne kúrenie a vytvorený 4
samostatný vykurovací systém. Po skončení zasadnutia prosím poslancov, aby
sme spoločne prešli celú budovu nakoľko preberanie bude do 31.08.2015 .
V ďalšom bode starosta obce odporúčal sprísniť pojazdný predaj a výkup
v obci. Najme výkup železa v obci a to tak, že nevyhlásiť a nepovoliť prejazd
autom po celej dedine .Bol taký prípad, že pokiaľ občan pripravil veci na predaj
kupujúci obzeral na dvore a neskôr sa vrátil a zobral veci z dvora. Obecné
zastupiteľstvo súhlasilo návrhom starostu obce, uznesenie tvorí prílohu
zápisnice.
Ďalej starosta obce predviedol možnosť organizovania rybolovu namiesto
oslavy “Deň obce „ , nakoľko posledné roky nebol záujem o kultúrny program.
Občania prišli prevziať lacipečeň alebo klobásu a neostali na kultúrny program
preto je zbytočne vydať kopu finančných prostriedkov. Väčší záujem bol na
rybolov ,preto odporúčal organizovať pri mŕtvom ramene Laborca. Je možnosť
objednať si kuchára z Maďarska ,ktorý by pripravil lacipečeň alebo halászlé „
pre účastníkov podujatia . Dopredu treba vyhlásiť obecným rozhlasom aby
záujemcovia mohli sa prihlásiť do súťaže.
Uznesenie k tomuto bodu tvorí prílohu zápisnice.
V diskusií vystúpil:
Poslanec Döry Zoltán prosbou , či by nebolo možné vykonať údržbu miestnej
komunikácie, nakoľko je dierová, a nedá sa bezpečne jazdiť na miestnej
komunikácií.

Poslanec Medve Štefan- zamestnanec Správa ciest KSK Michalovce predviedol,
že je možnosť opraviť MK obaľovanou zmesou ,je potrebné poslať objednávku
Na Správu ciest KSK do Michaloviec a behom pár týždňov bude vykonaná
údržba MK. Pred vykonaním týchto prác treba vyčistiť jamy. Cenovo ako to
vyjde nevie odhadnúť, závisí od dĺžky MK a od veľkosti jám.
Starosta obce súhlasil možnosťou opráv predvedený poslancom Medve
Štefanom a odporúčal vymedziť rozpočet na túto údržbu do 3000,- Eur.
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 12.08.2015
K bodu 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č.25/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program rokovania 4.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
uznesenie č.25/1/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
Informáciu starostu obce o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 3. K prejednaniu žiadosti od FREY PLUS,s.r. o. Čičarovce
uznesenie č.26/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
a
B. neschvaľuje
Umiestnenia vzorového pomníka s kriptou na miestnom cintoríne vo Veľkých
Raškovciach pre firmu FREY PLUS, s.r. o. Čičarovce

K bodu 4. - K prejednávaniu rekonštrukčných prác na polyfunkčnom
obecnom dome Veľké Raškovce
uznesenie č.27/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
Správu starostu obce o vykonaných prácach na polyfunkčnom obecnom dome
---------------------------------------------------------------------------------------------K bodu 5. – K pojazdnému predaju a výkupu v obci
uznesenie č.28/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
a
B. schvaľuje
a/ Zákaz pojazdného predaja a výkupu tovaru.
b/ Nevyhlásiť a nepovoliť výkup železa v obci Veľké Raškovce

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

K bodu 5/1 - K organizovaniu rybolovu
uznesenie č.29/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
a
B. schvaľuje
organizovanie rybolovu 12. septembra 2015 pri mŕtvom ramene Laborca

K bodu 5/2 - K údržbe miestnej komunikácii
uznesenie č.30/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
C. berie na vedomie
a
D. schvaľuje
1.vykonať údržbu na miestnej komunikácii t.j.“ vysprávky výtlkov obaľovanou
zmesou“ po celej dĺžke miestnej komunikácii v obci Veľké Raškovce
2. cena práce do 3000,- Eur

------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu 5/3 - K povodňovému plánu obce Veľké Raškovce
uznesenie č.31/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
E. berie na vedomie
a
F. schvaľuje
aktualizovať údaje v povodňovom pláne obce Veľké Raškovce po voľbách do
miestnej samosprávy obce
Pomer hlasovania : jednomyseľne 4 za

Jakab Elemér
starosta obce

overovatelia: Medve Štefan

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

Ing.Kaszonyi Dionýz ........................

