Obec Rastislavice
PROGRAM
5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa uskutočnilo
dňa 15.4.2019 o 18.oo hodine v Kultúrnom dome v Rastislaviciach
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Určenie zapisovateľa
5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho 4. zasadnutia OZ Rastislavice
6. Správa o činnosti Obecného úradu za uplynulé obdobie
7. Opatrenia na zabezpečenie zefektívnenia činnosti Obecného úradu na základe návrhu
finančnej komisie
8. Schvaľovanie úprav rozpočtu za rok 2018
9. Schvaľovanie záverečného účtu za rok 2018
10. Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2019
11. Rokovací poriadok komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve
12. Schvaľovanie plánu práce obecného kontrolóra na rok 2019
13. Schvaľovanie projektového zámeru prístavby obchodu Jednota
14. Úprava školného pre MŠ Rastislavice v šk.r. 2019/2020
15. Interpelácie poslancov
16. Diskusia
17. Záver

Obec Rastislavice
Uznesenie č. 5/2019
z 5. riadneho zasadnutia OZ v Rastislaviciach, konanom dňa 15.4.2019
Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schvaľuje:
2. Návrhovú komisiu: Miroslav Kuric, Peter Bednárik
Za: 6 poslancov
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
3. Overovateľov zápisnice: Emília Kovarčíková, Ing. Pavol Nereča
Za: 4 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 2

4. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach určuje za zapisovateľa:
Mgr. Máriu Derďakovú
Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach berie na vedomie:
5. Kontrolu uznesení z predchádzajúceho 4. zasadnutia OZ Rastislavice
6. Správu o činnosti Obecného úradu za uplynulé obdobie
7. Opatrenia na zabezpečenie zefektívnenia činnosti Obecného úradu na základe
návrhu finančnej komisii
8. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schvaľuje úpravy rozpočtu obce za rok
2018
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

9. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schvaľuje záverečný účet obce za rok
2018
Za:

6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

10. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach berie na vedomie plnenie rozpočtu za
1.štvrťrok 2019 s úpravami a navrhuje prerokovať tento bod do 14 dní na
mimoriadnom zasadnutí OZ.
11. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schvaľuje rokovací poriadok komisií
zriadených pri obecnom zastupiteľstve s doplnením čl.12
Za: 6 poslancov
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
12. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach stiahlo z rokovania schvaľovanie plánu
práce obecného kontrolóra na r. 2019
Za: 6 poslancov
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0

13. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schvaľuje projektový zámer prístavby
obchodu Jednota
Za: 6 poslancov
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
14. Obecné zastupiteľstvo stiahlo z rokovania schvaľovanie úpravy školného v MŠ
Rastislavice na šk.r. 2019/2020
Za: 6 poslancov
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
15. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach berie na vedomie interpeláciu poslanca
M.Macaia

Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach odporúča:
- Zvolať stretnutie poslancov OZ do 14 dní k podrobnému prerokovaniu plánu
práce obecného kontrolóra

Miroslav Juhász, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v obci Rastislavice
ZÁPISNICA
napísaná na 5. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, konanom
dňa 15.4.2019 o 18.oo v Kultúrnom dome v Rastislaviciach

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

Ing. Ján Pochyba - ospravedlnený

1. Otvorenie:
5.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Miroslav Juhász,
ktorý privítal prítomných poslancov a hostí. Ďalej oznámil, že podľa prezenčnej listiny
chýba poslanec Ing. Ján Pochyba, ktorý ospravedlnil svoju neúčasť. Keďže je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať.
Obecná kontrolórka ospravedlnila svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov. Uviedol že
rokovanie bude prebiehať podľa programu. Boli navrhnuté a zvolené orgány:
2. Návrhová komisia: Miroslav Kuric, Peter Bednárik
3. Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Nereča, Emília Kovarčíková
4. OZ určilo za zapisovateľku Mgr. Máriu Derďakovú
5. Kontrola plnenia uznesenia:
Starosta obce hodnotil plnenie jednotlivých bodov z uznesenia č.4/2019: odpredaj
cesty pri rybníku – peniaze za odpredaj už sú na účte obce. Rekonštrukcia KD –
súťažné podmienky dané na schválenie a budúci týždeň bude vyhlásená súťaž na
dodávateľa prác, predpokladaný čas rekonštrukcie sú 3-4 mesiace.
Zberný dvor –podľa zákona platí, že poplatok sa odvíja od miery separovania a vyzval
občanov k dôkladnej separácii. Rieši sa pozemok od p. Refku.
Výzvy, žiadosti o dotácie, projekty sleduje samotný starosta a Mgr. Mária Derďaková,
ale aj iní ľudia- riaditeľka školy, členovia spolkov. V súčasnosti sú podané 2 projekty
na detské ihrisko a na kultúrne akcie. Z NSK bola obci schválená dotácia 1700€ na
šport. Plánuje sa podať projekt na cca 30tis.€ dotáciu z Cedron Nitrava na chodníky,
vypracováva sa projektová dokumentácia. Obec plánuje zapojiť sa do výzvy na
miestne komunikácie. Investičné projekty sú rozbehnuté – najväčšie sú rekonštrukcia
KD a hasičskej zbrojnice.
Webová stránka je priebežne aktualizovaná v dostatočnej miere.

O tom, či sa obecný časopis bude vydávať sa rozhodne až ku koncu roku.
Prístrešok za budovou Obecného úradu sa dokončí z materiálov zo zbrojnice a obec
plánuje vyasfaltovať príjazdovú cestu ku škole.
Zápisnica zo zasadnutia OZ bola zverejnená do 10 dní.
Poslanec Macai: Odpoveď na naše požiadavky sú čítané až na zasadnutí OZ, žiadam,
aby sme ich dostávali skôr a postupne. Webová stránka je neúplná, zverejnené
faktúry sa nedajú otvárať.
Starosta obce: Navrhol prerokovať požiadavky p.Macaia a vyriešiť to pri osobnom
stretnutí.
6. Správa o činnosti Obecného úradu
Starosta obce informoval poslancov o činnosti OcÚ za posledné obdobie: - Obec
začala právny spor o vlastníctvo pozemku na ktorom je dvojité vlastníctvo. – Podávali
sa žiadosti o dotácie a projekty. – Mení sa trafostanica a starosta navrhol starú
odkúpiť za symbolickú sumu a zriadiť z nej výhľadňu. – Voľby prezidenta SR
a pripravujú sa voľby do EÚ. – Starosta sa zúčastnil 2 rokovaní s OMC Invest, ktorý
chce pri bytovkách vybudovať čističku odpadových vôd a 6 obytných domov. – Bol
vypracovaný projekt značenia obce, bol schválený potrebnými inštitúciami, ale zatiaľ
nie sú na realizáciu financie. – Vykonaná revízia futbalového ihriska s drobnými
opravami.
7. Opatrenia na zabezpečenie zefektívnenia činnosti Obecného úradu na základe
návrhu finančnej komisie
Starosta: OcÚ obdržal zápis Finančnej komisie, v ktorom je veľa vecí nepravdivých.
Najviac bola kritizovaná vysoká suma na reprezentačný fond. Preto bol stanovený
strop pri prideľovaní financií na jednotlivé akcie.
Poslanec P.Bednárik: Musíme sa tak správať, aby sme minuli toľko, na koľko máme.
Sú tu dva tábory – Obecný úrad a Finančná komisia, ktorá nechce zle, len aby sa
ušetrili financie.
Poslanec M.Macai: Mám veľa pripomienok, nenechám ich plávať, ale doriešim ich
osobne. Boli sme dohodnutí, že načrtneme problémy, schválime rozpočet na r.2018
a zohľadníme problémy v rozpočte na r.2019. To sa neurobilo. Všetko smerovalo
k tomu, aby sa zistilo, kde sa dá ušetriť. Prišiel za mnou opitý manžel zamestnankyne
OcÚ a verbálne ma napadol pri mojom dome.
Poslanec M.Kuric: Zásadne nesúhlasím s niekoľkými vecami, ktoré sa v rámci
zasadnutí dejú. Mám na to svoj názor a budeme to riešiť. Potom sa výsledok zverejní.
Starosta: Platy zamestnancov OcÚ – sú to štátni zamestnanci a bez ich súhlasu sa
nemôžu zverejňovať. Stretneme sa , vysvetlíme si to a vyriešime spory.
8. Schvaľovanie úprav rozpočtu za rok 2018 - bez rozpravy.
9. Schvaľovanie záverečného účtu za rok 2018 – bez rozpravy.

10. Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2019 a jeho úpravy: Poslanec Ing. Pavol Nereča
navrhol stiahnuť z rokovania tento bod a doriešiť to na mimoriadnom zasadnutí OZ
do 14 dní.
11. Rokovací poriadok komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve:
Poslanec M.Macai: Neviem kto robil poriadok, ale ďakujem za odborné spracovanie.
Poslanec Ing. Nereča: Navrhujem doplniť čl.12 odst.2, kde sa hovorí, že najskôr ho
poslanci schvália, až potom sa dodá do zápisnice.
12. Schvaľovanie plánu práce obecného kontrolóra na rok 2019:
Poslanec M.Macai: Vypracovali sme požiadavky na obecnú kontrolórku, ja osobne
som jej to bol odniesť a odmietla to prevziať.
Starosta: Obecná kontrolórka je zamestnankyňa OcÚ a ak jej chce niekto poslať
poštu, treba ju podať v podateľni OcÚ a nie naháňať kontrolórku osobne.
Poslanec P.Bednárik: Plán práce OK je neúplný, kontrolórka by sa mala podľa zákona
vyjadrovať k rozpočtu a to v pláne nie je.
Starosta: Navrhujem stiahnuť z rokovania tento bod a doriešiť to na mimoriadnom
zasadnutí OZ do 14 dní.
13. Schvaľovanie projektového zámeru prístavby obchodu Jednota:
Starosta: Vlastníkom pozemku je Jednota a preto navrhujem schváliť zámer.
14. Úprava školného pre MŠ Rastislavice v šk.r. 2019/2020:
Poslanec M.Macai: Navrhujem stiahnuť z rokovania tento bod a uložiť p.riaditeľke,
aby v spolupráci so starostom obce doriešila, či by nebolo vhodné vyššie školné pre
deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci.
15. Interpelácie poslancov:
Poslanec M.Macai: Navrhujem do uznesenia:
 Spracovať a prehodnotiť pracovnú náplň zamestnancov OcÚ – kompetencia
starostu obce
 Zvážiť kapacity zamestnancov OcÚ a dať ich na školenie o mzdách, aby sa
ušetrilo na mzdárke
 Kúpiť klimatizáciu do budovy OcÚ, aby nemusela byť v lete skrátená pracovná
doba
 Pol roka sme sa zaoberali školou a jej hospodárením, obvinili sme riaditeľku
školy a nie je to stále uzavreté
 Navrhujem vypracovať analýzu ekonomického fungovania školy, ktorú má
urobiť starosta obce
Starosta: V žiadnom prípade nikto nikdy neobvinil p. riaditeľku, nebolo to nič osobné,
všetkým nám išlo o najvhodnejšie vyriešenie problémov s hospodárením školy.

16. Diskusia:
Z.Markovičová: Žiadam poslanca Macaia, aby sa ospravedlnil môjmu manželovi,
ktorého verejne neprávom obvinil z opitosti. Môj manžel v ten deň išiel do práce
a teda nemohol byť opitý. Išiel za poslancom Macaiom iba z toho dôvodu, aby mňa svoju manželku obhájil, nakoľko bol na mňa vyvíjaný zo strany finančnej komisie tlak,
bola som osočovaná, že zle prepočítavam podielové dane pre ZŠ, čo nebola pravda.
Poslanec M.Macai: Najskôr sa odmietal ospravedlniť. Potom vzal späť, čo povedal.
M.Kasáš: Som rád, že vznikla finančná komisia. Pýtam sa, kto rozhoduje o 13. plate
zamestnancom OcÚ? Načo je zamestnancom OcÚ 5 telefónov s paušálmi? PHD za cca
3500€, kde sa to eviduje? Načo sú obci 2 autá? Traktor chodí po dedine celý rok, nech
si občania sami vynášajú smeti. Časopis je pre obec zbytočný. Projektová
dokumentácia na rekonštrukciu KD – dofinancovanie nebude iba 5%, ako to býva
zvykom, bude si treba zobrať ďalší úver. Chodníkov sa nedočkáme. Keby sa niečo
ušetrilo, mohol by sa urobiť plot na „pérove“, aby sa tam nevynášali smeti. FK Slovan
už 4 roky nedostali celú dotáciu.
p.Hačková: Plánuje sa výstavba cesty na švajčiareň?
p.Palatický: Na čierne skládky sa vynášajú aj plasty, nielen konáre.
p. Letková: Prečo sa v obci neoslavujú zlaté svadby? – Obec namá matriku a sobáše
nie sú evidované.
p.Košťálová: Bolo by dobré urobiť chodník až po „pérov“.
p.Kořínková: Mohli by sa seniorom znížiť poplatky za koše a prispievať im na obedy.
p.Letko: Most pri E.Durzovi je prevalený. – Starosta: Bol tam pozrieť riaditeľ
regionálnych ciest a bude sa to opravovať.
p. Rožková: Kde sa podeli zákonom chránené stromy pri škole? Starosta: parkurista
posúdil stav stromov a choré museli byť vypílené.
p.Kasáš: Ako je vyriešená križovatka pri Atole? Bolo by lepšie vypíliť stromy p.Arpáša.
p.Košťálová: Na „pérove“ by bolo vhodné nainštalovať fotopasce, aby tam neboli
vyvážané smeti.
17. Poslanec Miroslav Kuric prečítal uznesenie z 1. riadneho OZ obce Rastislavice
a starosta obce Miroslav Juhász sa poďakoval všetkým za účasť a ukončil 5. riadne OZ.

v Rastislaviciach, 16.4.2019
Zapísala: Mgr. Mária Derďaková
Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Nereča....................................
Emília Kovarčíková..................................

