Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
zo šestnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Veľké Raškovce zo dňa 9. decembra 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. Döry Zoltán
4. Perinay Teodor
Ostatní prítomní :
5. Hatvanyiová Katarína, pracovníčka OcÚ
6. Jakab Elemér, starosta obce
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Úprava rozpočtu 2017
4. Ostatné
5. Schválenie uznesenia
6. 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 – Kaszonyi
Dionýz, Kocúrová Rita ,ktorí boli jednomyseľne schválený.
V súlade s programom rokovania sa pristúpilo
k prejednávaniu
rozpočtového opatrenia na rok 2017. Zmena bola vypracovaná na základe
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známych skutočnosti. drvič, vlečka v celkovej sume 85 000,- Eur a túto sumu
zapracujeme do rozpočtu.
Vzhľadom na to, že poslanci mali materiály preštudované nemali voči
schváleniu rozpočtového opatrenia žiadne námietky, uznesenie tvorí prílohu
zápisnice.
Ďalším bodom rokovania bolo pojednávať rozpočet na rok 2018-2020, ktorá tak
isto bola zaslaná poštou aj e-mailom .Uznesenie k tomuto bodu tvorí prílohu
zápisnice.
Ďalším bodom rokovania bolo prejednať všeobecného záväzného nariadenia
obce o miestnych daniach a o miestnom poplatku na rok 2018.Starosta obce
neodporúčal zmeny vo VZN ,preto bude totožné rokom 2017 t.j. bez zmeny.
Uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Diskusia :
Döry Zoltán – Ked´sa skončila výstavba kanalizácie na tento rok, bolo by dobre
doniesť 1 fúru štrku na vyrovnávanie jám .
Starosta obce sľúbil ,že štrk objedná od firmy ktorá bude pokračovať vo
výstavbe na druhý rok .
Starosta obce v ďalšom bode oboznámil poslancom, že podaná žiadosť do
Environmentálneho fondu bola úspešná a obec dostane finančný príspevok na
nákup techniky na nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym
odpadom a to na traktor, nakladač, drvič, vlečka .
Uznesenie k tomuto bodu tvorí prílohu zápisnice.
Ďalej starosta predviedol, že rekonštrukcia miestnych
komunikácii po
vybudovaní kanalizácii bude komplikovaná, lebo obec nemá nato dosť financií.
Je možné robiť len po častiach . Nie je vypísaná ani žiadna súťaž, aby obec
mohla podať žiadosť, ale projekt musí dať pripraviť pre prípad, keď bude
vypísaná výzva a potom je možné podať aj žiadosť .
Diskusia :
Döry Zoltán- už viackrát som poznamenával, že pri mŕtvom ramene Laborca
návštevníci alebo rybári nechávajú kopú smetí. Taký neporiadok je tam, čo sa
nedá ani opísať. Obec by mala robiť kroky, aby to tak nebolo.
Starosta obce vysvetlil, že poprosil firmu Povodie Bodrogu a Hornádu
Michalovce, aby zatvorili prístup na hrádzu. Oni to vyriešili, že osadili železné
tyče a dali na to visiaci zámok a kľúče doniesli aj nám na obecný úrad.
Týmto diskusným príspevkom zasadnutie bolo ukončené starosta obce
poďakoval sa za účasť a zasadnutie ukončil.
Jakab Elemér
starosta obce
Döry Zoltán
overovateľ

Perinay Teodor
overovateľ
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Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ vo Veľkých Raškovciach dňa 8.12.2017

K bodu 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č.90/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program rokovania 16.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
uznesenie č.91/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
Informáciu starostu obce o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K bodu 3. K rozpočtu na roky 2018- 2020
uznesenie č.92/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
a/ predložený návrh rozpočtu na rok 2018

B. berie na vedomie
b/predložený návrh rozpočtu na roky 2018-2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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K bodu 4.1 - K úprave rozpočtu za rok 2017
uznesenie č.93/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach

A. berie na vedomie
a
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu obce Veľké Raškovce za rok 2017- 2. rozpočtové opatrenia
----------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 4.2 – K všeobecnému záväznému nariadeniu
uznesenie č.94/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
a
B. schvaľuje
VZN k dani nehnuteľnosti
VZN - poplatky
VZN - cintorín
VZN - Včeli
--------------------------------------------------------------------------------
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K bodu 4.3 – Ostatné: K organizovaniu deň dôchodcov a detí

uznesenie č.95/2017

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
správu starostu obce o rekonštrukcií miestnych komunikácií
B. schvaľuje
vyhotovenie projektu na celú miestnu komunikáciu
--------------------------------------------------------------------------------

Pomer hlasovania : jednomyseľne 4 za
Jakab Elemér
starosta obce
overovatelia: Döry Zoltán

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

Perinay Teodor ........................
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