Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
Z ôsmeho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Raškovce zo
dňa 16.apríla 2016 so začiatkom o 16.00 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
Program rokovania :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie registratúrneho poriadku
4. Schválenie cintorínskeho poriadku
5. Ostatné
6. Schválenie uznesenia
7. 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 – Medve
Štefan, Kaszonyi Dioný z, ktorí boli jednomyseľne schválení.
Na základe programu rokovania sa pristúpilo k bodu 3 schválenie
registratúrneho poriadku, nakoľko zákon bol novelizovaný v roku 2015 č.
266/2015 Z.z. platný od 1.7.2016 . Zmena sa týka hlavne to, že je možnosť
vedenia registratúry v elektronickej podobe. Vzor registratúrneho poriadku

posielal Štátny archív SR, pracovisko Michalovce. Na základe toho bol
prepracovaný na naše podmienky a naďalej bude vedený neelektronický.
Obecné zastupiteľstvo predložený registratúrny plán a poriadok schválilo,
uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Ďalším bodom rokovania bolo prejednať prevádzkový poriadok pohrebiska.
Z dôvodu, že zákon bol novelizovaný je prepracovný na základe vzoru čo nám
predložila firma PETINA z obce Bušince. Podľa nového nie je potrebné
posielať na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce na schválenie.
Firma PETINA sa zaoberá dezinfekciou chladiaceho zariadenia. Aj naša obec
využila túto službu.
Obecné zastupiteľstvo schválil prevádzkový poriadok pohrebiska, uznesenie
tvorí prílohu zápisnice.
V piatom bode starosta obce oboznámil poslancom, že obec dostala
rozhodnutie o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu v čiastke
150 000,-Eur na pokračovanie výstavby kanalizácie. Najnutnejšie by bolo
dokončiť trasu od číslo domu 2 do číslo domu 56 .Nakoľko na túto časť projekt
nebol vypracovaný obec to bude riešiť cez Východoslovenskú vodárenskú
spoločnosť Košice, nakoľko po dokončení výstavby obec odovzdá do jej
prevádzky .
Ďalej boli podané projekty do Poľnohospodárskej platobnej agentúry a to na
rekonštrukciu miestnych komunikácii a na rekonštrukciu obecného ľudového
domu .Verejné obstarávanie už sa uskutočnilo cez elektronické trhovisko.
Rekonštrukciu miestnych komunikácii vyhrala firma Industry Technology s.r.o
Košice. Na rekonštrukciu ľudového domu prihlásila len jedna firma, preto
verejné obstarávanie je označené ako nedokonané. Uznesenie k tomuto bodu
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 16.04.2016
K bodu 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č.47/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program rokovania 8.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
uznesenie č.48/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
Informáciu starostu obce o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K bodu 3. K schváleniu registratúrneho poriadku a plánu
uznesenie č.49/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
a
B. schvaľuje
predložený registratúrny poriadok a plán obce Veľké Raškovce

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

K bodu 4. - K chváleniu prevádzkového poriadku pohrebiska
uznesenie č.50/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
a
B. schvaľuje
Predložený prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké Raškovce

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

K bodu 5. - K podaniu správy starostu obce

uznesenie č.51/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A.berie na vedomie
správu starostu obce o podaných žiadostiach do Poľnohospodárskej platobnej
agentúry na :
a/ rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov
b/ rekonštrukcia ľudového domu
--------------------------------------------------------------------------------

Pomer hlasovania : jednomyseľne 5 za

Jakab Elemér
starosta obce

overovatelia: Medve Štefan

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

Kaszonyi Dionýz ........................

