Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
Zo šiesteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Raškovce
zo dňa 04.decembra 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. Dőry Zoltán
4. Kocúrová Rita
5. Perinay Teodor
Ostatní prítomní :
Hatvanyiová Katarína, pracovníčka OcÚ
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prejednanie rozpočtu obce na roky 2016-2018
4. Prejednanie zmenu rozpočtu na rok 2015
5. VZN o miestnom poplatku za kom.odpady a drobné stavebné odpady
6. VZN o miestnych daniach
7. Inventarizácia 2015
8. Ostatné
9. Schválenie uznesenia
10. Z á v e r

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril p. Jakab Elemér. Program rokovania
obecného zastupiteľstva bol schválený jednomyseľne poslancami takto:

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Katarína Hatvanyiová, za overovateľov
zápisnice boli určení nasledovní poslanci obecného zastupiteľstva – Döry
Zoltán, Kocúrová Rita , ktorí boli jednomyseľne schválení.

V súlade s programom rokovania sa pristúpilo k prejednávaniu predloženého
rozpočtu na roky 2016-2018. Tento návrh bol zaslaný e-mailom ako aj 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.
Štvrtým bodom rokovania bolo prejednanie predloženého rozpočtového
opatrenia č.2 na rok 2015 a to presunom v rámci schváleného rozpočtu
a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov t.j. poskytnutá
dotácia .Zmena bola vypracovaná na základe známych skutočnosti. Obec dostala
dotáciu Environmentálneho fondu Bratislava na rekonštrukciu polyfunkčného
obecného domu ,preto bolo potrebné zvýšiť rozpočet príjmovej časti aj
výdavkovej časti. Takisto bolo potrebné upraviť príjmový a výdavkový rozpočet
na Interné služby t.j. na referendum nakoľko neboli rozpočtované výdavky na
túto činnosť. Rozpis rozpočtového opatrenia tvorí prílohu zápisnice.
Predložený návrh bol schválený jednomyseľne. Uznesenie tvorí prílohu
zápisnice.
Piatym bodom rokovania bolo prejednávať VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, nakoľko sa zmenil zákon.
Obec je povinná zabezpečiť ukladanie drobného stavebného odpadu.
Sadzby poplatku pre množstvový zber drobných stavebných odpadov, ktorý
vnikol pri udržiavacích prácach je 0,015 Eur za 1 kilogram. Sadzba za vývoz
komunálneho odpadu pre FO
8,03Eur/ osoba /rok a pre PO
25,18
Eur/osoba/rok, čiže ostala nezmenená .
Pri stavebných prácach a úpravách na ktoré je vydané stavebné povolenie taktiež
pri rozsiahlych rekonštrukciách domov a pozemkov je občan povinný si
zabezpečiť dovoz odpadu a jeho uloženie individuálne na vlastné náklady.
Pri stavebných prácach vykonávaných firmou je firma povinná si odpad sama
odviesť a zabezpečiť dovoz odpadu a jeho uloženie a to na vlastné náklady.
Predložené VZN bolo schválené,uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Ďalším bodom rokovania bolo prejednávať návrh všeobecného záväzného
nariadenia na daň z nehnuteľnosti, ktorý je totožný rokom 2015 neboli vykonané
zmeny vo VZN. Uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
V bode ostatné starosta oboznámil poslancom, že obec podala žiadosť o dotáciu
na pokračovanie výstavby kanalizácie na trasu od kultúrneho domu dole až
k Mlynskej ulice .
Okrem toho plánuje obec podať žiadosť na rekonštrukciu miestnej komunikácii
a chodníkov a na rekonštrukciu obecného domu na ľudový dom v rámci PPA .
/Poľnohospodárska platobná agentúra/.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí podať žiadosti na horeuvedené projekty.

Starosta ďalej oboznámil poslancom, že pri vyhotovení geometrického plánu na
dom smútku bolo zistené ,že časť pozemku na ktorom je budova domu smútku
je vo vlastníctve viacerých občanov a to treba vybaviť vyňatie
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a odkúpiť. Celková výmera tejto plochy
je 1448 m2, jedná sa o parc.č. 791, p.č.792,p.č.793/1, 793/2 793/3,793/4,
p.č.796,p.č. 800.
Cena pozemku v obci Veľké Raškovce je 0,2967 € /1 m2 t.j
1448 m2 x 0,2967 € = 429,62 € najviac 500 ,-€ je potrebné rezervovať na
vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu .Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s návrhom, uznesenie 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
20 .12.2015 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 zabezpečiť stravu a občerstvenie pre
dôchodcov aj pre deti.
Poslanci súhlasili návrhom, 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

Kocúrová Rita
overovateľ

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ vo Veľkých Raškovciach dňa 04.12.2015
K bodu 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č.32/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program rokovania 4.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
uznesenie č.33/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
Informáciu starostu obce o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K bodu 3. K prejednávaniu rozpočtu obce na roky 2016-2018
uznesenie č.34/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
predložený rozpočet na rok 2016
a
B. berie na vedomie
predložený rozpočet na roky 2017, 2018

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K bodu 4. - K prejednávaniu rozpočtového opatrenia obce č.2 za rok 2015
uznesenie č.35/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
a
B. schvaľuje
Predložené rozpočtové opatrenia obce Veľké Raškovce č.2 za rok 2015

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

K bodu 5. - K všeobecnému záväznému nariadenia č.04/12/2015 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

uznesenie č.36/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
a
B. schvaľuje
predložené všeobecné záväzné nariadenia č.04/12/12015 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

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

K bodu 6. - K všeobecnému záväznému nariadenia č.04/12/2/2015
o miestnych daniach

uznesenie č.37/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach

A. berie na vedomie
a
B. schvaľuje
predložené všeobecné záväzne nariadenie o miestnych daniach na rok 2016 .
K bodu 7. - Inventarizácia majetku obce

uznesenie č.38/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
a
B. schvaľuje
vykonať inventarizáciu majetku obce za rok 2015 v priebehu mesiaca január :
1. vyradiť z evidencie staré autobusové zastávky inv.č. 2822/15 a 2822/16
2. pripraviť na vyradenie starého nábytku z klubu a z obecného úradu
-------------------------------------------------------------------------------------------K bodu 8. – Vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

uznesenie č.39/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
a
B. schvaľuje

vybaviť na Pozemkovom fonde v Michalovciach vyňatie z poľnohospodárskeho
pôdneho fondu parcely a to p.č.791,792,793/1,793/2,793/3,793/4,796,799,800
na ktorých sa nachádza budova domu smútku a hroby v rozmere 1448 m2.
Na odkúpenie pozemku oddeliť 500,- Eur
-------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 8a. – Podanie projektov na PPA

uznesenie č.40/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
a
B. schvaľuje
podať projekty:
a/ na rekonštrukciu miestnej komunikácií a chodníkov
b rekonštrukcia budovy obecného domu na „Ľudový dom “
-------------------------------------------------------------------------------------K bodu 8b. – Usporiadanie oslavy pre dôchodcov a pre detí

uznesenie č.41/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
a
B. schvaľuje
Usporiadanie oslavy:
a/ pre starobných dôchodcov- muži od 62 rokov, ženy od 60 rokov
b/ pre deti do 15 rokov
c/ finančná odmena pre dôchodcov vo výške 10,- Eur
d/ mikulášsky balíček pre deti do 15 rokov za 5,- Eur
c/ zabezpečiť stravu a občerstvenie pre pozvaných hostí
--------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 8c. - Určeniu platu starostu obce
Uznesenie č.42/2015
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
obyvateľov obce.
Základný plat starostu obce je priemerná mesačná mzda za rok 2014 je 858,€ x
koeficient 1,49= 1278,42 zaokrúhlené na 1279,- €
------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu 8d. - Odmena pre členov obecného zastupiteľstva
Uznesenie č.43/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
berie na vedomie
a
schvaľuje
1/ odmenu pre členov obecného zastupiteľstva 50,- Eur/ rok
2/ pre zástupcu starostu 90,-Eur / rok

Pomer hlasovania : jednomyseľne 5 za

Jakab Elemér
starosta obce
overovatelia: Kocúrová Rita
Döry Zoltán

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

