Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
zo trinásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Veľké Raškovce zo dňa 25. marca 2017 so začiatkom o 18.00 hodine

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolené starostom obce .
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva :
1. Kaszonyi Dionýz
2. Kocúrová Rita
3. Medve Štefan
Ostatní prítomní :
Hatvanyiová Katarína, pracovníčka OcÚ
Jakab Elemér, starosta obce
Program rokovania :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prejednanie žiadosti od p.Rybárovej
4. Povodňový plán obce za rok 2017
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 Dionýz ,ktorí boli jednomyseľne schválený.
Tretým bodom rokovania bolo prejednanie žiadosti od p.Rybárovej, ktorá sa
sťažuje na občana Árpáda Tamáša. Menovaný občan v extraviláne obce t.j.
obývanej časti obce má umiestnený včelí úľ vo veľkom množstve. Včelí často sa
roja nad jej dvorom a tým ohrozujú bezpečnosť členov rodiny. Podľa
sťažovateľky osobne požiadal p. Tamáša aby niečo konal tejto veci, lebo pred

rokom už existovala táto situácia. Pri zriaďovaní stanovišťa včelstiev, hlavne
umiestnených v intraviláne obce musí včelár prihliadať a brať ohľad na
ostatných občanov. Sú predpisy, kde je stanovený koľko metrov má byť od
hlavnej cesty a od intraviláne obce. Nakoľko Tamáš nerobil žiadne kroky,
preto žiada obecné zastupiteľstvo vykonať vhodné opatrenie.
Starosta obce vyzval prítomného chovateľa aby umiestnil včelstvo mimo
obývanej časti obce na svoj pozemok .Dotyčná osoba tvrdila, že nemá blízkosti
pozemok, kde by mohol umiestniť včelárstvo.
Starosta nakoniec ponúkol možnosť sa umiestniť na obecnom pozemku tzv.
Kiserdö, alebo Málci út bezplatne, v termíne do 3 týždňov .
Bol vypracovaný návrh všeobecného záväzného nariadenia obce o chove
a držaní včiel v katastrálnom území obce Veľké Raškovce, kde sú stanovené
podmienky chovu včiel. Starosta obce odporúčal prijať predložené nariadenie .
Uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Ďalším bodom rokovania bolo prejednať zmeny týkajúce sa povodňového plánu.
Okresný úrad Michalovce
žiadal obce aby v povodňovom plne obce
prepracovali, obecnú povodňovú komisiu a pracovné skupiny . Vymeniť
okresnú povodňovú komisiu Michalovce aktualizovať číslo zákona NR SR č.
7/2010. Nakoľko v našom povodňovom pláne je aktuálny zákon, treba
aktualizovať len členov pracovnej skupiny a komisie.
Uznesenie k tomuto bodu tvorí prílohu zápisnice.
Starosta obce v ďalšom bode argumentoval možnosť podania žiadosti na
rekonštrukciu miestnej komunikácie ,ale je potrebné vypracovať projekt.
Obec už podala žiadosť, ale projekt bol vypracovaný len časť miestnej
komunikácie, preto by bolo potrebné rozšíriť projekt na celú miestnu
komunikáciu .Uznesenie k tomuto bodu tvorí prílohu zápisnice.
Ďalej starosta obce oboznámil poslancom, že od 1.4.2017 prevádzka materskej
školy bude obnovená. Obec podala žiadosť na úrad práce a dostala 1 miesto
podľa paragrafu 54 pod názvom „Šanca na zamestnanie „ Úrad práce preplatí
95 % nákladov mzdy učiteľky. Na základe zmluvy najviac 588,11 Eur
z celkovej ceny práce. Táto zmluva je podpísaná na 9 mesiacov.
Nakoľko kuchárka je nemocná od júla 2016, jej miesto by bolo dobre obsadiť
cez úrad práce takou istou metódou, keď s tým súhlasí obecné zastupiteľstvo.
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
Ing.Dionýz Kaszonyi
overovateľ

Štefan Medve
overovateľ

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ vo Veľkých Raškovciach dňa 25.03.2017
K bodu 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č.72/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program rokovania 14.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
uznesenie č.73/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
Informáciu starostu obce o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K bodu 3. K podanej sťažnosti p.Rybárovej
uznesenie č.74/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
a
B. schvaľuje
a/ aby včelár p. Tamáš Árpád premiestnil svoje včelárstvo mimo zastaveného
územia obce t.j. na ponúknuté miesto a to buď na „Kiserdö“, alebo „Málci út“
ktoré pozemky sú majetkom obce .
Obec poskytne užívanie bezplatne.
b/ všeobecné záväzné nariadenie obce o chove a držaní včiel v katastrálnom
území obce Veľké Raškovce
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K bodu 4. - K povodňovému plánu obce Veľké Raškovce
uznesenie č.75/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach

A. berie na vedomie
a
B. schvaľuje
zmeny týkajúce sa povodňového plánu obce Veľké Raškovce a to :
- zloženie obecnej povodňovej komisie
- zloženie krízového štábu obce
- zloženie pracovných skupín

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

K bodu 5.1 – Ostatné - K vypracovaniu projektu na rekonštrukciu celej
miestnej komunikácie obce Veľké Raškovce
uznesenie č.76/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
a
B. schvaľuje
Aby bol vypracovaný projekt na rekonštrukciu celej miestnej komunikácie, aby
obec mohla podať žiadosť
--------------------------------------------------------------------------------

K bodu 5.2 – Ostatné: K prijatiu učiteľky do materskej školy cez Úrad
práce sociálnyv.vecí a rodiny Michalovce
uznesenie č.77/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
a
B. schvaľuje
a/ prijať učiteľku do pracovného pomeru cez Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Michalovce na základe dohody tzv . „šanca na zamestnanie „
b/ podať žiadosť na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce na
obsadenie miesta kuchárky v školskej jedálni Veľké Raškovce
-------------------------------------------------------------------------------Pomer hlasovania : jednomyseľne 3 za
Jakab Elemér
starosta obce
overovatelia: Medve Štefan

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

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

