Obec Rastislavice
PROGRAM
2a. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach konaného dňa 14.12.2018
v Kultúrnom dome v Rastislaviciach
1. Otvorenie a schvaľovanie programu zasadnutia
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľa
4. Kontrola uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ Rastislavice
5. Voľba členov odborných komisií
6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
7. Schválenie dodatku VZN o komunálnom odpade
8. Schválenie kúpno – predajnej zmluvy na predaj cesty na parcele č. 548 pre ARODIREKTA spol. s.r.o.
9. Schválenie výroku audítora za rok 2017
10. Schvaľovanie platu starostu obce
11. Diskusia
12. Uznesenie
13. Záver

Miroslav Juhász, starosta obce

Overovatelia zápisnice: Peter Bednárik, Miroslav Kuric
Zapisovateľ: Mgr. Mária Derďaková
V Rastislaviciach, 14.12.2018

Obec Rastislavice
Uznesenie č. 2a/2018
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, konanom dňa 14.12.2018
1. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach SCHVAĽUJE podľa § 12 ods. 5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov program zasadnutia
v predloženom znení
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
2. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach SCHVAĽUJE
Návrhovú komisiu: Ing. Ján Pochyba, Emília Kovarčíková
Overovateľov zápisnice: Peter Bednárik, Miroslav Kuric
Za: 7 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

3. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach URČUJE
Zapisovateľa : Mgr. Mária Derďaková
4. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach BERIE NA VEDOMIE
-

Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ Rastislavice

5. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach ZRIAĎUJE podľa § 15 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
a) Na návrh starostu obce OZ NEZRIAĎUJE škodovú komisiu, ale namiesto nej
ZRIAĎUJE FINANČNÚ KOMISIU v zložení: Peter Bednárik – predseda, Ing. Nikoleta
Pavelová, Michal Macai, Ing. Pavol Nereča
Za: 7 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

b) KOMISIU kultúry, športu a školstva v zložení: Ing. Ján Pochyba – predseda, Juraj
Barcaj, Miroslav Kuric, Mgr. Mária Derďaková a Mgr. Katarína Grznárová
Za: 7 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

c) KOMISIU na ochranu verejného záujmu v zložení: Emília Kovarčíková – predseda,
Juraj Barcaj, Miroslav Kuric
Za: 7 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

d) KOMISIU verejného poriadku, životného prostredia a požiarnej ochrany v zložení:
Michal Macai – predseda, Ing. Ingrid Pojezdalová, Michal Kalužák
Za: 7 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

6. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach SCHVAĽUJE rozpočet obce na rok 2019
s výhľadom na roky 2020 a 2021
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
7. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach SCHVAĽUJE dodatok VZN o komunálnom
odpade (v prílohe)
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
8. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach SCHVAĽUJE kúpno – predajnú zmluvu na
predaj cesty na parcele č. 548 pre ARO-DIREKTA spol. s.r.o.
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
9. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach SCHVAĽUJE výrok audítora za rok 2017
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
10. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach SCHVAĽUJE na základe § 11 ods. 4 písm. i/
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2. veta zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov zvýšenie minimálneho platu starostu o 40 %.
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
11. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach SCHVAĽUJE na návrh poslanca M.Macaia po
výsledkoch kontroly a po 15 dňovej lehote na vyjadrenie riaditeľky školy, starosta obce
zvolá všetkých zainteresovaných zástupcov (ZŠ s MŠ, OZ, RŠ) za účelom riešenia
problémov s hospodárením ZŠ s MŠ Rastislavice.
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
12. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach ŽIADA starostu obce vypracovať časový plán
zasadnutí OZ s predpokladaným programom a predložiť ho na 3. riadnom zasadnutí
OZ.
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach BERIE NA VEDOMIE pripomienku poslanca
Macaia, aby výsledky hospodárenia obce za rok 2018 boli vypracované čo najskôr.

Miroslav Juhász, starosta obce

Overovatelia zápisnice: Peter Bednárik, Miroslav Kuric
Zapisovateľ: Mgr. Mária Derďaková
V Rastislaviciach, 14.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v obci Rastislavice
ZÁPISNICA
napísaná na 2a. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, konanom
dňa 14.12.2018 o 18.oo v Kultúrnom dome v Rastislaviciach

Prítomní: Peter Bednárik, Miroslav Kuric, Ing. Ján Pochyba, Emília Kovarčíková, Juraj Barcaj,
Michal Macai, Ing. Pavol Nereča
Neprítomní:

0

1. Otvorenie:
Druhé zasadnutie novozvoleného Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach otvoril
starosta obce Miroslav Juhász, ktorý privítal prítomných poslancov a hostí. Uviedol že
rokovanie bude prebiehať podľa programu, ktorý poslanci jednohlasne schválili.
2. Obecné zastupiteľstvo schválilo navrhnuté orgány:
Návrhovú komisiu: Ing. Ján Pochyba, Emília Kovarčíková
Overovateľov zápisnice: Peter Bednárik, Miroslav Kuric
3. OZ určilo za zapisovateľku Mgr. Máriu Derďakovú
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho 1a.zasadnutia OZ: Starosta obce
hodnotil plnenie jednotlivých bodov. Všetci novozvolení poslanci zložili poslanecký
sľub. Na dnešnom zasadnutí OZ poslanci zriadia komisie a do programu je zaradené aj
schvaľovanie platu starostu obce, ktoré bolo presunuté z ustanovujúceho zasadnutia.
5. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach zriadilo podľa § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a jednohlasne schválilo:
a) Na návrh starostu obce OZ nezriadilo škodovú komisiu, ale namiesto nej zriadilo
FINANČNÚ KOMISIU v zložení: Peter Bednárik – predseda, Jarmila Pavelová,
Michal Macai, Ing. Pavol Nereča
b) KOMISIU kultúry, športu a školstva v zložení: Ing. Ján Pochyba – predseda, Juraj
Barcaj, Miroslav Kuric, Mgr. Mária Derďaková a Mgr. Katarína Grznárová

c) KOMISIU na ochranu verejného záujmu v zložení: Emília Kovarčíková – predseda,
Juraj Barcaj, Miroslav Kuric
d) KOMISIU verejného poriadku, životného prostredia a požiarnej ochrany v zložení:
Michal Macai – predseda, Dagmar Pojezdalová, Michal Kalužák
6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
Starosta obce informoval poslancov, že rozpočet je robený z predpokladaných čísiel
a až po jeho schválení pošlú z ministerstva presné čísla. Rozpočet na schvaľovanie je
teda prípravný, lebo reálny bude až v januári a potom bude upravený v súlade so
zákonom. Poslanci následne jednohlasne schválili plánovaný rozpočet obce.
7. Schválenie dodatku VZN o komunálnom odpade
Starosta informoval poslancov, že zákon o odpade hovorí o povinnosti obce
separovať odpad a obec nesmie na zbere odpadu zarábať ani prerábať. V r. 2018
obec Rastislavice za odpad zaplatila cca 18 000€ a vybrala od občanov cca 12000€.
Preto je obec povinná zvýšiť koeficient platby za smeti z doterajších 0,15 na 0,29€.
Obec pripravuje zriadenie zberného dvora v časti Kalvín, kde budú vytvorené
podmienky na lepšie separovanie odpadu, čo vplýva na cenu za odpad. Obecné
zastupiteľstvo schválilo jednohlasne Dodatok VZN o komunálnom odpade.
8. Schválenie kúpno – predajnej zmluvy na predaj cesty na parcele č. 548 pre ARODIREKTA spol. s.r.o.
V zmluve sa jedná o cestu (príjazdová cesta), ktorá je súčasťou majetku ARO-DIREKTA
s.r.o. Návrh zmluvy poslanci preštudovali a schválili ju jednohlasne bez pripomienok.
9. Schválenie výroku audítora za rok 2017
Záver audítoskej správy poslanci Obecného zastupiteľstva schválili bez pripomienok.
10. Schvaľovanie platu starostu obce
Na základe § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2.
veta zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov navrhol poslanec Miroslav Kuric
schváliť plat starostovi obce v nasledovnej výške: podľa zákona je základný plat 1,83
násobok priemernej mzdy a navýšenie minimálneho platu starostu o 40 %, čo činí spolu
2445€ hrubej mzdy. Obecné zastupiteľstvo schválilo jednohlasne navrhnutý plat
starostu obce.
11. Diskusia:
Poslanec Macai: vysvetlil prítomným občanom, že hlasovaniu bez pripomienok
predchádzali dlhé hodiny rokovaní o jednotlivých bodoch programu zasadnutia.
Odborné komisie boli schválené aby pracovali s takými financiami, na ktoré obec má.
Čo sa týka rozpočtu, predbežne sme schválili plánovaný rozpočet na r. 2019, ale ak
bude treba, upravíme ho podľa pridelených financií. Problémy s odpadom treba riešiť

priebežne, aby obec nemusela doplácať. O plate starostu podľa potreby po schválení
konečného rozpočtu rozhodneme v akej výške ho ponecháme.
Starosta – odpoveď: Nedokážeme predpokladať, koľko odpadu bude a nemôžeme si
dovoliť nebrať ho, aj keď ho je viac. Škola – nikto nechce rušiť školu, preto sa riešia
problémy, ktoré vznikli pri hospodárení v škole. Čaká sa na výsledky kontroly, ktorá
nebola namierená proti nikomu konkrétnemu. Záznam z kontroly dostane
p.riaditeľka, ktorá má nárok do 15 dní reagovať. Potom bude zvolané stretnutie
všetkých zainteresovaných a závery sa budú riešiť. Platy – mzdy zamestnancov
Obecného úradu a starostu obce sú dané tabuľkovo podľa zákona.
p.Ferusová: Navrhla zriadiť sociálnu komisiu, tak ako na predvolebnom mítingu
sľubovala poslankyňa Kovarčíková.
Starosta – odpoveď: Obec maximálne aj bez komisie pomáha seniorom a všetkým,
ktorí potrebujú pomoc.
Poslanec Nereča: Komisie sú poradný orgán a majú pomáhať OZ. Členom môže byť
hociktorý občan. Ale občania samotní môžu dávať podnety a osloviť hociktorého
poslanca. Je na škodu veci, že občania dávajú málo podnetov.
Poslanec Macai: Poďakoval všetkým hosťom, za lepšiu účasť aká bola na
ustanovujúcom zasadnutí OZ. Tu je priestor na riešenie problémov občanov.
p. Petra Markovičová: Navrhla do Komisie kultúry, športu a školstva za členku pani
riaditeľku Mgr. Katarínu Grznárovú. Je smutné, že rodičia posielajú deti do iných škôl
a nenechávajú ich v rastislavickej.
p. riaditeľka Mgr. Grznárová: Škola z pridelených financií nevyjde a je na OZ, či bude
školu podporovať a dotovať.
p.Királyová: Pracuje do noci aj po pracovnej dobe na školských projektoch, vďaka
ktorým škola dosahuje výborné výsledky na všetkých úrovniach.
Starosta: Vždy som si vážil prácu zamestnancov našej školy a nekritizoval výsledky.
p. Nagyová: Dotklo sa ma, keď tu boli spomínaná dobrá práca spolkov a škola nebola
spomenutá.
Poslanec Ing. Nereča: Celý problém vznikol už pred 4 rokmi, kde bolo zistené, že pri
celkovom rozpočte obce cca 600tis.€, škola zhltne cca 180tis.€, čo je ¼ z rozpočtu.
V súčasnoti je detí menej v škole a napriek tomu je suma na školu väčšia. Preto
chceme prehľad, prečo k tomu navýšeniu dochádza. Obec musí zefektívniť náklady na
školu, aby obec toľko nedoplácala.
Poslanec Barcaj: Občania, ktorých deti nechodia do miestnej školy sú preto ukrátení,
lebo chod školy ide z daní všetkých.
Poslanec Bednárik: Na školu momentálne do konca roka chýba cca 4tis.€. Kontrolou
sa zistí, prečo táto suma chýba a po kontrole to prerokujeme.
p.Palatický: Keď je tak málo školákov, asi treba znížiť počet učiteliek. Odpad – prečo
sa stáva, že k niekomu idú aj 5x pre odpad, keď je vyhlásené, kedy má byť vyložený.

Starosta: Od nového roka sa haluzoviny budú voziť na hnojisko Poľno-sme a to na jar
a na jeseň po 2 týždne. Občania budú svoj odpad odvážať do zberného dvora
vlastnými prostriedkami. Kto nebude môcť, zaplatí obci odvoz.
p.Palatický: Kde sú rodičia detí, ktoré do noci robia neporiadok v autobusových
zástavkách pri Jednote a pri škole?
p.Čačaný: Ľudia by mali byť zodpovednejší a dôsledne separovať odpad.
p.Košťálová: Kedy budú riešené prechody pre chodcov pri KD a pri OcÚ?
Starosta – odpoveď: Obec má prechody aj zrkadlá schválené, čaká sa na dostupné
finančné prostriedky.
Poslanec Macai: Prečo prechod z námestia končí v jarku?
Starosta – odpoveď: Tento prechod realizovala firma Molda, ktorá o lepšom riešení
nechcela rokovať.
Poslanec Macai: Dal návrhy na uznesenie: 1) po obdržaní výsledkov kontroly
hospodárenia v škole, zvolať zainteresovaných a vyriešiť finančné problémy miestnej
školy. 2) Vypracovať časový plán zasadnutí OZ s predpokladaným programom
a predložiť ho na 3 riadnom zasadnutí OZ. Dal návrh na pripomienku: Aby výsledky
hospodárenia obce za rok 2018 boli vypracované do februára 2019.
p. Zita Markovičová: Podľa zákona sa výsledky hospodárenia za predchádzajúci rok
predkladajú do 6 mesiacov nového roka.
12. Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ Rastislavice prečítal Ing. Ján Pochyba
13. Starosta obce Miroslav Juhász sa poďakoval všetkým za účasť, pripomienky,
podnety, návrhy a pripomenul, že má na srdci iba dobro tejto obce. Zaželal
prítomným pekné Vianoce a všetko dobré do nového roka a ukončil 2a.zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach.

Miroslav Juhász, starosta obce

Overovatelia zápisnice: Peter Bednárik, Miroslav Kuric
Zapisovateľ: Mgr. Mária Derďaková
V Rastislaviciach, 14.12.2018

