Obec Rastislavice
PROGRAM
7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa uskutoční dňa
5.8.2019 /vo štvrtok/ o 18.oo hodine v KD Rastislavice
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. Opatrenia na zefektívnenie činnosti OcÚ Rastislavice na návrh Finančnej komisie
7. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce.
8. Schválenie VZN č. 1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
9. Prerokovanie konsolidovanej výročnej správy, Individuálnej výročnej správy
a Rozpočtové opatrenia k 30.6.2019
10. Interpelácie poslancov
11. Diskusia
12. Uznesenie
13. Záver

Obec Rastislavice
Uznesenie č. 7/2019
zo 7. riadneho zasadnutia OZ v Rastislaviciach, konanom dňa 5.8.2019
Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schvaľuje:
1. Program 7. zasadnutia OZ v Rastislaviciach
Za: 7 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

2. Návrhovú komisiu: Ing. Ján Pochyba, Juraj Barcaj
Za: 7 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

3. Overovateľov zápisnice: Miroslav Kuric, Ing. Pavol Nereča
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 1

4. Určuje za zapisovateľa: Mgr. Mária Derďaková
6. Opatrenia na zefektívnenie činnosti OcÚ Rastislavice na návrh Finančnej komisie
– odložené na prerokovanie na budúce zasadnutie OZ
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 1

7. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce – dátum
konania voľby hlavného kontrolóra obce určený na 23.9.2019
Za: 7 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

8. Schválenie VZN č. 1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni – návrh VZN sa vracia na dopracovanie a schvaľované bude na budúcom
zasadnutí OZ
Za: 7 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

OZ berie na vedomie:
- Konsolidovanú výročnú správu, Individuálnu výročnú správu a Rozpočtové opatrenia
k 30.6.2019
-

kontrolu uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich
zastupiteľstiev sú plnené priebežne.

Obecné zastupiteľstvo v obci Rastislavice
ZÁPISNICA
napísaná na 7. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, konanom
dňa 5.8.2019 o 18.00 v Kultúrnom dome v Rastislaviciach

Prítomní: Miroslav Juhász – starosta obce, poslanci - Peter Bednárik, Miroslav Kuric, Emília
Kovarčíková, Ing. Ján Pochyba, Ing. Pavol Nereča, Juraj Barcaj, Michal Macai
Neprítomní:

0

1. Otvorenie:
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Miroslav Juhász, starosta obce, ktorý
privítal všetkých prítomných. Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné, z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní všetci poslanci.
Oboznámil prítomných s programom 7. zasadnutia OZ a navrhol vyradiť z programu
bod č.6 - Opatrenia na zefektívnenie činnosti OcÚ Rastislavice na návrh Finančnej
komisie, pretože správa FK bola dodaná neskoro – pred začiatkom zasadnutia OZ.
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 1

2. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schválilo návrhovú komisiu: Ing. Ján
Pochyba, Juraj Barcaj
Za: 7 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

3. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schválilo overovateľov zápisnice: Miroslav
Kuric, Ing. Pavol Nereča
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 1

4. OZ berie na vedomie, že zapisovateľom je Mgr. Mária Derďaková
5. Kontrola plnenia uznesenia:
Starosta informoval o kontrole plnenia uznesení. Kontrolou plnenia týchto uznesení
bolo konštatované ich splnenie, alebo priebežné plnenie.
Správa o činnosti Obecného úradu: Starosta informoval poslancov o činnosti OcÚ za
posledné obdobie:
- Riaditeľka ZŠ s MŠ Rastislavice Mgr. Katarína Grznárová dala výpoveď a prebieha
výberové konanie na obsadenie postu riaditeľa ZŠ s MŠ Rastislavice

- Ekonómka OcÚ v Rastislaviciach Zita Markovičová dala po 26 rokoch výpoveď a na
jej miesto je nájdená nová ekonómka, ktorá nastúpi od 1.9.2019
- Aktuálny stav plánovanej rekonštrukcie Kultúrneho domu v Rastislaviciach –
prebieha výberové konanie na dodávateľa prác, otváranie obálok bude 7.8.2019
- Aktuálny stav rekonštrukcie hasičskej zbrojnice – prebiehajú dokončovacie práce,
urobila sa spevnená plocha za budovou OcÚ na umiestnenie plechovej garáže ako
skladu a bola podaná žiadosť o ďalšiu dotáciu.
- Konal sa futbalový turnaj o pohár starostu obce, ktorý bol dobre zorganizovaný
- Pripravuje sa 2. ročník festivalu ľudovej hudby, spevu a tanca „Hej, zahoreli zore...“,
na ktorý obec získala dotácie: 1000€ z Nadácie ZSE a 350€ z MAS Cedron Nitrava.
- Zomrel Ing. Ladislav Dobrodenka , dlhoročný spolupracovník s obcou
- Pripravuje sa rozširovanie kamerového systému
- Starosta privítal nového správcu katolíckej farnosti – pána farára Mgr. Ing. Eduarda
Pecha
- V obci prebehla oprava kamerového systému po rekonštrukcii trafostanice
- Zberný dvor – zatiaľ nie sú na jeho realizáciu financie, zberný dvor na bioodpad
bude ako obecné kompostovisko na švajčiarni.
- do konca roka 2020 prebehne monitoring studní
6. Opatrenia na zefektívnenie činnosti OcÚ Rastislavice na návrh Finančnej komisie –
odložené na prerokovanie na budúce zasadnutie OZ, nakoľko bola správa FK
predložená neskoro (až na zasadnutí OZ)
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 1

7. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce – dátum
konania voľby hlavného kontrolóra obce určený na 23.9.2019 a poslanci sa dohodli
na 10% pracovnom úväzku obecného kontrolóra
Rozprava k 7. bodu:
E. Kovarčíková: od uzávierky prihlášok do voľby hlavného kontrolóra obce musí byť
dodržaný termín 14 dní, čo momentálne nie je splnené
Starosta: navrhol presunúť termín konania volieb zo 16.9.2019 na 23.9.2019
Za: 7 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

8. Schvaľovanie VZN č. 1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni –
OZ Rastislavice sa uznieslo na odročení tohto bodu a vrátenie návrhu VZN na
dopracovanie
Za: 7 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

Rozprava k 8. bodu:
P. Bednárik – navrhol, aby deti prijaté do MŠ, ktoré nemajú v obci trvalý pobyt, platili
vyššie školné
Starosta: Podľa zákona od 1.1.2021 bude školné zjednotené
M. Macai: navrhol, nech sa najskôr rodičia oboznámia s návrhom VZN a potom sa
rozhodne
Starosta: Návrh VZN je 14 dní zverejnený na pripomienkovanie a nikto z rodičov sa
neozval. Navrhol presunúť návrh VZN na dopracovanie a presunúť jeho schvaľovanie
na budúce zasadnutie OZ.
9. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu,
Individuálnu výročnú správu a Rozpočtové opatrenia k 30.6.2019
10. Interpelácie poslancov - bez interpelácií
11. Diskusia:


Kedy budú inštalované prídavné trafostanice v 2. ulici? Starosta: V ZSE je
to uvedené ako požiadavka a prechádza to schvaľovacím konaním



Na webovej stránke obce nie sú dostatočné informácie – požiadavka KDR
na zlepšenie informovanosti občanov prostredníctvom web-stránky obce



Pán farár sa prihovoril prítomným občanom a pozval ich na slávnostnú
hodovú omšu zasvätenú patrónke kostola, ktorá bude 18.8. o 11.00 hod.



Požiadavka na zlepšenie informovanosti občanov o separovaní odpadu.
Starosta: Na porade v Palárikove bol dohodnutý postup osvety separácie
odpadu prostredníctvom verejných stretnutí s občanmi



Požiadavka na prieskum správcov vodovodnej siete v obci, nakoľko
súčasný správca je príliš drahý

12. Ing. Ján Pochyba prečítal uznesenie zo 7. riadneho zasadnutia OZ obce Rastislavice.

13. Starosta obce Miroslav Juhász poďakoval všetkým za účasť a ukončil 7.riadne
zasadnutie OZ.

v Rastislaviciach, 5.8.2019

Zapísala: Mgr. Mária Derďaková

Overovatelia zápisnice: Miroslav Kuric.........................Ing. Pavol Nereča..............................

