Obec Rastislavice
PROGRAM
6. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa uskutoční
dňa 11.6.2019 /v utorok/ o 18.oo hodine na OcÚ v Rastislaviciach

1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa
5. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ a správa o činnosti OcÚ
6. Schvaľovanie úpravy rozpočtu obce za rok 2019
7. Opatrenia na zefektívnenie činnosti OcÚ na návrh finančnej komisie
8. Schvaľovanie prevodu pozemku pre ARIO-DIREKTA
9. Schvaľovanie nájomnej zmluvy na kompostovisko s Poľno SME Palárikovo
10. Interpelácie poslancov
11. Diskusia
12. Uznesenie
13. Záver

Obec Rastislavice
Uznesenie č. 6/2019
zo 6. mimoriadneho zasadnutia OZ v Rastislaviciach, konanom dňa 11.6.2019
Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schvaľuje:
2. Návrhovú komisiu: Emília Kovarčíková, Juraj Barcaj
Za: 4 poslancov
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 1
3. Overovateľov zápisnice: Michal Macai, Miroslav Kuric
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach určuje za zapisovateľa:
Emília Kovarčíková
6. Úprava rozpočtu obce za rok 2019 – po predložení návrhu finančnej komisie
Za: 5 poslancov
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
7. Opatrenia na zefektívnenie činnosti OcÚ podľa návrhu finančnej komisie –
náhradný termín predloženia návrhu opatrení do 20.6.2019
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

8. Prevod pozemku pre ARIO-DIREKTA
Za: 5 poslancov
Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

9. Nájomná zmluva na kompostovisko s Poľno SME Palárikovo
Za: 5 poslancov
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0

Miroslav Juhász, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v obci Rastislavice
ZÁPISNICA
napísaná na 6. mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, konanom
dňa 11.6.2019 o 18.oo na Obecnom úrade v Rastislaviciach

Prítomní: Peter Bednárik, Miroslav Kuric, Michal Macai, Emília Kovarčíková, Juraj Barcaj
Neprítomní: Ing. Pavol Nereča, Ing. Ján Pochyba - ospravedlnení
1. Otvorenie:
6.mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Miroslav
Juhász, ktorý privítal prítomných poslancov a hostí. Ďalej oznámil, že podľa
prezenčnej listiny chýbajú poslanci Ing. Nereča a Ing. Ján Pochyba, ktorí ospravedlnili
svoju neúčasť. Keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov je obecné
zastupiteľstvo spôsobilé rokovať. Uviedol že rokovanie bude prebiehať podľa
programu. Boli navrhnuté a zvolené orgány:
Návrhová komisia: Emília Kovarčíková, Juraj Barcaj
Za: 4 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 1

Overovatelia zápisnice: Michal Macai, Miroslav Kuric
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

OZ berie na vedomie, že zapisovateľom je Emília Kovarčíková
4. Kontrola plnenia uznesenia:
Starosta obce hodnotil plnenie jednotlivých bodov. Jednotlivé úlohy posledného
uznesenia v jednotlivých bodoch boli splnené resp. sa priebežne plnia:
-

Ukončenie školy – hospodárenie – zástupkyňa predloží podklady

-

OZ neberie na vedomie plán práce kontrolóra obce, pretože kontrolórka je
dlhodobo PN

-

Dotácie na detské ihrisko – 9700€

-

Vyhlásiť verejné obstarávanie na detské ihrisko, teraz je k dispozícii iba názor
odborníka

-

Na rekonštrukciu KD verejné obstarávanie ešte nie je monitorovacia správa Slov.
energetickej agentúry, prehlásenie že v KD nie je 15% obchodov

-

Ponuka – vyhlásenie verejného obstarávania

-

M.Macai: informovať zrozumiteľne občanov, aké úkony sa vykonávajú ohľadne KD

-

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – na budúci týždeň sa budú meniť okná,
budovať priečky, elektroinštaláciu si zobral na starosť DHZ. Obec dotuje
rekonštrukciu 17.tis €, DHZ dostal dotáciu zo štátu 30tis.€. Pri celkovej
rekonštrukcii sa nepočítalo s rekonštrukciou elektriny. Prístrešok – dokončenie –
fólia na prístrešok (P.Bednárik) – zlegalizovať (M.Macai)

-

Telefóny zamestnancov OcÚ 5ks – po úprave paušálov v Orange sa mesačne
ušetrí 100€ t.j. 50% z predchádzajúceho paušálu. Mgr. Derďaková má o 5€ viac.
Poslanci Macai a Bednárik – návrh do uznesenia – prekročenie paušálu od
podpísania zmluvy zosobniť pracovníkovi.

-

Autobus do Mojmíroviec – žiadosť na Arriva, aby sa otáčal až na konci obce –
vybavuje sa.

-

Pozemok SPF – transformátor – otázku položil J.Barcaj

-

Odchádza z obce kňaz – treba mu kúpiť dar

6. Úprava rozpočtu na r.2019
Rozprava k tomuto bodu:
-

M. Macai: navrhol zvolať na 20.6.2019 FK, kde úpravu rozpočtu na r. 2019
prerokujú a predložia starostovi

-

Plán nákladov na kultúrne podujatia na rok 2019 je navýšený o 5tis.€, nakoľko
obci nebola schválená dotácia zo štátu na kultúru a v septembri je naplánovaný
2.ročník festivalu „Hej, zahoreli zore...“ – FK sa vyjadrí k rozpočtu

7. Opatrenia na zefektívnenie činnosti OcÚ
-

Opatrenia budú prerokované na FK dňa 20.6.2019 a predložia ich starostovi

8. Prevod pozemku ARIO-DIREKTU – už k predanému pozemku
9. Nájomná zmluva na kompostovisko s Poľno SME Palárikovo – 400€ ročne –
starosta má vypracovať prevádzkový poriadok. P.Bednárik – čo sa bude robiť
s odpadom, ktorý je tam, kto to odprace? Starosta: zrejme obec na vlastné
náklady. Treba to aj oplotiť a zariadiť triedenie odpadu. Návrh – odložiť nájom
kvôli oploteniu a nákupu techniky (M.Macai).
10. Interpelácia poslancov: pripraviť 24 h. pred zastupiteľstvom, doručiť v písomnej
forme a potom dať do uznesenia. J.Barcaj: chodníky – výzva – peniaze. Zábradlie
od cesty – ochrana 1,5m chodník. Pojednávanie s p.Baškom je 1.7.2019. M.Macai:
parkovisko pred Jednotou – vyvolať jednanie, čo s tým pozemkom. Nájom do
31.12.2028.
11. Diskusia: M.Macai: Srbsko – fiasko, autobus – zlý. M. Macai žiada predložiť doklady
koľko výlet stál (zoznam účastníkov, koľko sa platilo, podrobný rozpis).
v Rastislaviciach, 20.6.2019

Zapísala: Emília Kovarčíková

Overovatelia zápisnice: ________________________________________________________

