Obec Rastislavice
Pozvánka
na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa uskutoční
dňa 25.6.2018 /pondelok/ o 18.oo hodine v Kultúrnom dome s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Určenie zapisovateľa
5. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho 1. riadneho zasadnutia OZ v r.2018
6. Schválenie záverečného účtu obce na rok 2017
7. Schválenie individuálnej výročnej správy za rok 2017
8. Schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2017
9. Schválenie počtu poslancov na budúce volebné obdobie (5-7členov)
10. Schválenie počtu volebných obvodov v obci
11. Schválenie 100% rozsahu výkonu funkcie starostu obce na budúce volebné obdobie
12. Schválenie dopravného značenia v obci Rastislavice
13. Schválenie víťaznej cenovej ponuky na orez stromov v školskom parku
14. Prejednanie žiadosti p. Ericha Durzu o parkovaní jeho vozidiel na obecnom pozemku
15. Návrhy na ocenenie občanov pri príležitosti 70.výročia zmeny názvu obce
16. Schvaľovanie kúpno-predajnej zmluvy na pozemok p. Palicu Ondreja
17. Správa o činnosti Obecného úradu
18. Interpelácie poslancov
19. Diskusia
20. Uznesenie
21. Záver
Tešíme sa na Vašu účasť!

V Rastislaviciach dňa 18.6.2018

Miroslav Juhász, starosta obce

Obec Rastislavice
Uznesenie č. 2/2018
z 2. riadneho zasadnutia OZ v Rastislaviciach, konanom dňa 25.6.2018
Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schvaľuje:
2. Návrhovú komisiu: Miroslav Kuric, Miroslav Kasáš
3. Overovateľov zápisnice: František Krak, Andrea Nerečová
4. Zapisovateľa: Mária Derďaková
Za:

6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

5. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho 1. riadneho zasadnutia OZ v r.2018
6. Schválenie záverečného účtu obce na rok 2017
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 1

7. Schválenie individuálnej výročnej správy za rok 2017
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania:

0

8. Schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2017
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania:

0

9. Schválenie počtu poslancov na budúce volebné obdobie - 7členov
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania:

0

10. Schválenie počtu volebných obvodov v obci – 1 obvod
Za:

6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

11. Schválenie úväzku starostu 100%, vrátane kompetencií v zmysle zákona plánu
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

12. Schválenie dopravného značenia obce s pripomienkami
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

13. Schválenie víťaznej cenovej ponuky na orez stromov v školskom parku
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

14. Prejednanie žiadosti p. Ericha Durzu o parkovaní jeho vozidiel na obecnom
pozemku

Za:

6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

15. Návrhy na ocenenie občanov pri príležitosti 70.výročia zmeny názvu obce
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

16. Schvaľovanie kúpno-predajnej zmluvy na pozemok p. Palicu Ondreja
Za: 5 poslancov

Proti:

0

OZ berie na vedomie:
 Správa o činnosti Obecného úradu

Zdržal sa hlasovania: 1

Obecné zastupiteľstvo v obci Rastislavice
ZÁPISNICA
napísaná na 2. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, konanom
dňa 25.6.2018 o 18.oo v Kultúrnom dome v Rastislaviciach

Prítomní: Peter Bednárik, Miroslav Kuric, MUDR. František Krak, Miroslav Kasáš, Ing. Pavol
Nereča, Mgr. Andrea Nerečová
Neprítomný: Ing. Ján Pochyba - ospravedlnený
1. Otvorenie:
2.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 vopred 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:
2. Návrhová komisia: Miroslav Kuric, Miroslav Kasáš
3. Overovatelia zápisnice: MUDR. František Krak, Mgr. Andrea Nerečová
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

4. OZ berie na vedomie, že zapisovateľom je Mgr. Mária Derďaková
5. Kontrola plnenia uznesenia:
Starosta obce hodnotil plnenie jednotlivých bodov. Jednotlivé úlohy posledného
uznesenia v jednotlivých bodoch boli splnené resp. sa priebežne plnia.
6. Schválenie záverečného účtu obce na rok 2017
Poslancom boli doručené materiály o záverečnom účte obce na rok 2017 na
preštudovanie. Poslanec P.Bednárik upozornil na zlý dátum schválenia – 18.12.2017.
Treba ho opraviť, pretože účet bol schválený až marci 2018. OZ následne schválilo
záverečný účet obce s opraveným dátumom.
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 1

7. Schválenie individuálnej výročnej správy za rok 2017
Individuálna výročná správa za rok 2017 bola poslancom poskytnutá na
preštudovanie a nikto nemal pripomienky.

Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

8. Schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2017
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 bola poslancom poskytnutá na
preštudovanie a nikto nemal pripomienky.
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

9. Schválenie počtu poslancov na budúce volebné obdobie
OZ určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie:
2018 - 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rastislavice : 7 členov
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

Schválenie počtu volebných obvodov v obci
10. Schválenie počtu volebných obvodov v obci na budúce komunálne voľby
OZ schvaľuje na nadchádzajúce komunálne voľby počet volebných obvodov v obci
Rastislavice: 1 volebný obvod
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

11. Schválenie 100% rozsahu výkonu funkcie starostu obce na budúce volebné
obdobie
OZ určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné
obdobie: 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Rastislavice takto : 100%
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

12. Schválenie dopravného značenia v obci Rastislavice
Starosta informoval OZ, že obec doteraz nemala dopravný plán obce a ten, ktorý dala
v súčasnosti vyhotoviť musí schváliť OÚ NZ, odbor dopravy. V novom pláne sú
navrhnuté prechody pre chodcov pri reštaurácii Talisman, Kultúrny dom, Obecný
úrad a v zákrute od Poľného Kesova. Po schválení plánu môžu byť zmeny realizované.
Pripomienky poslancov: P.Nereča- navrhuje prechod pre chodcov pri autobusovej
zastávke (pri predajni Lenčeš), M.Kasáš – v obci je2x umiestnená značka „Daj
prednosť“ a navrhuje jednu zrušiť, P.Bednárik – je potrebné umiestniť zrkadlo pri
ATOLE, kvôli stromom nie je dobrý výhľad pri vychádzaní z družstva a tiež umiestniť
zrkadlo pri vychádzaní z Nových Rastislavíc, M.Kasáš – navrhuje vypíliť stromy, aby
bol lepší výhľad. Starosta obce - tieto pripomienky treba zapracovať do návrhu
dopravného plánu.
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

13. Schvaľovanie víťaznej cenovej ponuky na orez stromov v školskom parku
OZ schválilo bez pripomienok.
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

14. Prerokovanie žiadosti p. Erika Durzu o možnosti parkovania jeho vozidiel na
obecnom pozemku
Pripomienky poslancov: P.Bednárik – schválenie podmieniť tým, že p. Durza osadí
obrubníky až po cestu, aby plocha na parkovanie jeho vozidiel bola ohraničená,
M.Kuric – schválenie treba podmieniť zmluvou, aby sa tam zamedzilo hromadnému
parkovaniu aj iných áut.
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

15. Návrhy na ocenenie občanov pri príležitosti 70.výročia zmeny názvu obce
OZ na 1.zasadnutí prijalo VZN o oceňovaní občanov a starosta obce navrhuje
zorganizovať slávnostné oceňovanie pri príležitosti 70.výročia zmeny názvu obce.
Treba zverejniť výzvu, že občania majú možnosť do 31.8.2018 navrhnúť kandidáta na
ocenenie, písomnou a elektronickou formou, alebo osobne na OcÚ aj s odôvodnením
návrhu. Návrhy podliehajú schváleniu poslancami OZ.
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

16. Schválenie kúpno – predajnej zmluvy na pozemok manželov Palicových
Starosta informoval poslancov, že 27.9.2010 OZ schválilo odpredaj pozemku
manželom Palicovým, ktorí to vyplatili, ale zápis do katastra sa neuskutočnil a tým
zmluva stratila platnosť. Aby mohol byť zápis zrealizovaný, treba ju znovu schváliť.
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 1

17. Správa o činnosti Obecného úradu
Predniesol pán starosta Miroslav Juhász:
-

Nakoľko zlyhalo rokovanie o vytvorení zberného dvora, našli sa nové priestory na
jeho vytvorenie na Kalvíne. Riešiť sa to bude po dovolenkovom období.

-

Obec bola oslovená firmou, na zriadenie domu sociálnych služieb. Obec by
poskytla pozemok a zvyšok by riešila dodávateľská firma, ktorá sa však už dlhšie
neozvala.

-

Pozemok pod Kultúrnym domom sa podarilo previesť na obec a takto je zapísaný
do katastra. Zároveň sa takto rieši aj nevysporiadaný pozemok medzi cintorínom
a rod. Hlavačkovou.

-

JUDr. Peter Celec ponúka občanom našej obce právne služby spojené
s pozemkami a je ochotný pomáhať v právnych veciach aj obci

-

Pripravuje sa projektová dokumentácia na rekonštrukciu a výstavbu chodníkov

-

Pripravuje sa delimitáciou pozemok pri cintoríne – cesta

-

V katastri Šurian – na Tolmázi bude zriadená rampa, aby sa zabránilo vývozu
smetí

-

V obci sa uskutočnilo viacero kultúrno – spoločenských akcií – Májové slávnosti,
oslavy Dňa detí, Floriánové slávnosti (DHZ). Starosta obce ďakuje organizátorom,
sponzorom a všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu akcií.

18. Interpelácie poslancov
P.Bednárik: Ako to vyzerá s avizovanou rekonštrukciou KD? Odpoveď starostu:
Momentálne sa čaká na 2. kolo výziev a naša obec má prísľub, že bude podporená,
nakoľko všetko splnilo, čo projekt vyžadoval.
P.Nereča: Odporúča, aby schválené dotácie pre spolky a združenia boli vyplatené
hneď po schválení a nie na konci roka. Odpoveď starostu: Dotácie pre spolky boli
vyplatené, okrem DHZ, ktorému je dotácia vyplácaná mesačne.
19. Diskusia:
o p. Palatický: Je veľmi smutné, že rodičia dávajú svoje deti do škôl v iných
dedinách. Niečo treba urobiť, aby sa tomuto zamedzilo.
o

p. Pauková: Navrhuje porozmýšľať o zrušení miestnej školy.

o

p. starosta: Podľa zákona má každý rodič právo umiestniť svoje deti do školy
akej chce. Miestna škola v Rastislaviciach pracuje dobre, aktívne, prezentuje
sa výbornými výsledkami. Ale v prípade, ak bude jej prevádzka neudržateľná,
začne sa rokovať o jej zrušení. Do budúceho OZ sa pripravia informácie
o škole.

o

p.Palatický: Pýta sa, či sa budú stavať ďalšie bytovky a prečo sa seje kukurica
priamo pod okná existujúcich bytoviek?

o

p.starosta: Obec nemá záujem o stavbu nových bytoviek, pretože stačíme
pokrývať dopyt po bytoch. Kukurica je vysadená v tesnej blízkosti bytoviek
kvôli tomu, aby tam nerástla burina.

o

p.Bednárik: Problémom pri bytovkách je to, že tam nie je čistička. Keby bola,
môže obec začať uvažovať o stavbe novej bytovky.

o

p. Pavlíček: Ako sa dá zariadiť, aby autobus, ktorý odchádza z vlakovej stanice
v Komjaticiach o 15.30 hod. počkal 3 minúty na vlakový spoj zo Šurian,
pretože študenti z Rastislavíc nestíhajú autobus.

o

p.starosta: Bude sa informovať o možnosti vyriešiť túto situáciu.

20. Poslanec Miroslav Kuric prečítal uznesenie z 2. riadneho OZ obce Rastislavice.

21.Pán starosta Miroslav Juhász sa poďakoval všetkým za účasť a ukončil 2.riadne OZ.

Zapísala: Mgr. Mária Derďaková
V Rastislaviciach, 27.6.2018

Overovatelia zápisnice:

Obecné zastupiteľstvo v obci Rastislavice
Všeobecne záväzné nariadenia Obce Rastislavice č. 1/2018,
ktorým sa stanovujú zásady Udeľovanie Čestného občianstva Obce Rastislavice, Ceny
Obce Rastislavice a Ceny starostu Obce Rastislavice

Obecné zastupiteľstvo obce Rastislavice v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov a štatútu obce Rastislavice § 14 ods. 2, písmena l
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):

Článok 1
Obec Rastislavice ako samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky môže udeliť
tieto verejné uznania a ocenenia:
1. Čestné občianstvo Obce Rastislavice
2. Cenu Obce Rastislavice:
a) za aktívnu prácu v správnych orgánoch obce a mimoriadny prínos pre hospodársky a kultúrny
rozvoj obce
b) za dlhoročnú prácu v spoločenských organizáciách obce a významné výsledky vo verejnoprospešnej činnosti pre obec
c) osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce a šírenie jej
dobrého mena
3. Cenu starostu Obce Rastislavice

Článok 2
Čestné občianstvo obce Rastislavice

§1
Obec Rastislavice v snahe oceniť osobnosti, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili
o hospodársky, spoločenský, duchovný a kultúrny rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov
a šírenie jej dobrého mena doma i vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi
tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo Obce Rastislavice

§2
a) Čestné občianstvo možno udeliť občanom obce, občanom Slovenska, ako i cudzím štátnym
príslušníkom. Čestné občianstvo nezakladá inštitút štátneho občianstva. Čestný občan obce má
právo v zmysle tejto pocty podieľať sa na samospráve obce.
b) V mimoriadnych prípadoch možno udeliť Čestné občianstvo i „In memoriam“. V takomto
prípade sa čestné občianstvo odovzdá rodinnému príslušníkovi oceneného.

§3
Návrh na udelenie čestného občianstva môže písomne podať starosta obce, poslanec obecného
zastupiteľstva, komisie pri obecnom zastupiteľstve a občania obce formou petície.

§4
a) Obecný úrad v Rastislaviciach po prijatí návrhu v písomnej forme overí jeho opodstatnenosť,
vyžiada si stanovisko osobností alebo inštitúcií, ktoré v danom odbore majú všeobecnú autoritu a
zaistí dobrozdanie o osobe oceneného. Takto spracovaný návrh predloží obecný úrad
prostredníctvom starostu na rokovanie obecnému zastupiteľstvu.
b) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
c) Obecný úrad vedie evidenciu udelenia čestného občianstva.

§5
a) Pri udelení čestného občianstva sa ocenenému odovzdá slávnostná listina podpísaná
starostom. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v
jazyku pocteného.
b) Slávnostné odovzdanie listiny sa vykonáva pri významných spoločenských a kultúrnych
podujatiach v obci.
c) Čestný občan sa pri tejto príležitosti zapíše do Pamätnej knihy obce.

§6
Ak sa občan, ktorému bolo udelené čestné občianstvo spreneveril občianskej cti alebo vedome
porušil zákony Slovenskej republiky, môže mu byť obecným zastupiteľstvom čestné občianstvo
odňaté. V takomto prípade musí občan listinu o udelení čestného občianstva vrátiť. O odňatí sa
rozhodne, ak vyjadrí súhlas 3/5 väčšina všetkých poslancov.

Článok 3
Cena Obce Rastislavice

§1
Obec Rastislavice v snahe oceniť osobnosti (kolektívy), ktoré sa v obci narodili, žili alebo pôsobili,
v ojedinelých prípadoch i „In memoriam“ môže udeliť Cenu Obce .....
a) Osobnostiam (kolektívom), ktoré sa zaslúžili o jej rozvoj, zveľaďovanie, šírenie jej dobrého
mena doma i vo svete alebo iným spôsobom dosiahli výborné výsledky v oblasti kultúry, vedy,
vzdelávania, spoločenského a duchovného života.
b) Osobnostiam (kolektívom), ktoré výraznou mierou prispeli mierou k rozvoju medziľudských
vzťahov a ochrane ľudských práv, dlhodobo vyvíjali charitatívnu a dobrovoľnú činnosť v prospech
občanov obce, výrazne napomohli rozvoju obce v hospodárskej oblasti, tvorbe a ochrane
životného prostredia, športu a zdravotníctva a obnove a záchrane kultúrnych pamiatok a tradícií
obce.
c) Občanom, ktorí sa zaslúžili o záchranu ľudského života a majetku občanov obce.
d) Občanom, ktorí bezpríspevkovo darovali krv a získali diamantovú plaketu Prof. MUDr. Jána
Jánského.

§2
Návrh na udelenie Ceny Obce Rastislavice môže písomne podať starosta obce, poslanec
obecného zastupiteľstva, komisie pri obecnom zastupiteľstve, spoločenské organizácie,
občianske združenia, politické strany a cirkvi pôsobiace v obci.

§3
a) O udelení Ceny Obce Rastislavice rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
b) Obecný úrad vedie evidenciu udelenia Ceny Obce Rastislavice

§4
a) Pri udelení Ceny Obce Rastislavice sa ocenenému odovzdá ocenenie podpísané starostom
obce.
b) Odovzdanie ocenenia sa vykonáva pri významných spoločenských a kultúrnych podujatiach v
obci.

Článok 4
Cena starostu Obce Rastislavice
§1
Starosta Obce Rastislavice v snahe oceniť osobnosti a kolektívy za ich záslužnú činnosť vo
všetkých sférach života obce na prospech občanov obce a samosprávy môže udeliť Cenu
starostu Obce Rastislavice

§2
a) Cenu udeľuje starosta obce autonómne od názoru obecného zastupiteľstva. Starosta o svojom
rozhodnutí oboznámi poslancov obce na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
b) Obecný úrad vedie evidenciu udelenia Ceny starostu Obce Rastislavice

§3
a) Pri udelení Ceny starostu Obce Rastislavice sa ocenenému odovzdá ocenenie podpísané
starostom obce vo forme „Pamätného listu“ alebo „Ďakovného listu“.
b) Cena pozostáva z listiny obsahujúcej meno oceneného, predmet pocty a rok.
c) Odovzdanie ocenenia sa vykonáva pri významných spoločenských a kultúrnych podujatiach v
obci.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
§1
Odmietnutie prevzatia ocenenia automaticky ruší udelené ocenenie a v budúcnosti je prekážkou
na opätovné udelenie toho istého ocenenia.

§2
a) VZN o Zásadách udeľovania ocenení bol schválený Uznesením. č. 1/ 2018 dňa 26.3.2018
a nadobudol účinnosť dňom 26.3.2018
b) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.

V Rastislaviciach, dňa 26.marca 2018
................................
Starosta obce

VZN vyvesené dňa: 10.3.2018

OBEC RASTISLAVICE, 941 08 Rastislavice 27
Tel: 035/6478102, mail: ou.rastislavice@stonline.sk
IČO: 00309222, DIČ: 2021059458

MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Námestie SNP č. 33
813 31 BRATISLAVA

Vec: Oznámenie o zrušení obecnej knižnice

Obec Rastislavice v zastúpení starostom obce Miroslavom Juhászom v zmysle ustanovenia § 4ods. 2
písm. b) Zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady c.
27/1987 Z. z. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o
Matici slovenskej v znení neskorších právnych predpisov, oznamuje Ministerstvu kultúry Slovenskej
republiky
ZRUŠENIE OBECNEJ KNIŽNICE v obci Rastislavice na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce
Rastislavice číslo 1/2018 zo dňa 26. marca 2018.

Dôvod zrušenia: Obecná knižnica pracuje výsostne iba z finančných prostriedkov obce a nie je
dotovaná štátnym príspevkom. Na jej činnosť nie je vyhradený samostatný zamestnanec, ale prácu
v knižnici vykonáva jedna zo zamestnankýň Obecného úradu ako prácu navyše. Knižný fond v knižnici
je plne hradený z obecných peňazí. Zaťažujúcimi sú požiadavky Metodického centra, konkrétne
vypĺňanie podrobných výkazov a tabuliek. Preto sa Obecné zastupiteľstvo rozhodlo zrušiť formu
obecnej knižnice a pretvoriť ju na čitáreň, ktorá bude fungovať na podobnom princípe ako knižnica.
Keďže knižný fond je majetkom obce, rozhodlo OZ na svojom stretnutí, že knihy zostanú súčasťou
čitárne. Čitáreň bude mať názov „Gorazdova čitáreň“ ako pamiatka na súčasť histórie obce
Rastislavice, ktorej pôvodná osada patrila do majetku sv. Gorazda.

v Rastislaviciach, 13.4.2018

Miroslav Juhász

starosta obce Rastislavice

