Obec Rastislavice
Pozvánka
na 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa
uskutoční dňa 7.12.2018 /piatok/ o 18.oo hodine
v Kultúrnom dome v Rastislaviciach s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
6. Schválenie programu zasadnutia
7. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
9. Príhovor staronového starostu obce
10. Informácia o poverení zástupcu starostu
11. Schvaľovanie poslanca OZ Rastislavice, ktorý má právo zvolávať a viesť zasadnutia OZ
12. Zriadenie komisií OZ, voľba predsedu a členov komisií
13. Schvaľovanie platu starostu obce
14. Diskusia
15. Uznesenie
16. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť!
V Rastislaviciach dňa 28.11.2018

Miroslav Juhász, starosta obce

Obec Rastislavice
Uznesenie č. 1a/2018
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, konanom dňa
7.12.2018

2. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach SCHVAĽUJE
Overovateľov zápisnice: Peter Bednárik, Emília Kovarčíková
Zapisovateľa: Mgr. Mária Derďaková
Za: 6 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

6. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach SCHVAĽUJE program zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v predloženom znení.
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

7. Obecné zastupiteľstvo VOLÍ mandátovú komisiu v zložení:
Miroslav Kuric, Michal Macai
a UKLADÁ mandátovej komisii:
a) overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených
poslancov,
b) zistiť či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo
poslanca a to na základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných
čestných prehlásení,
c) podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu
obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo VOLÍ návrhovú komisiu v zložení :
Ing. Ján Pochyba, Juraj Barcaj
a UKLADÁ volebnej komisii:
a) dohliadať na priebeh volieb, vykonať v prípade
tajného hlasovania sčítanie hlasov a podať obecnému zastupiteľstvu správu
o výsledku volieb.

Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

8. Obecné zastupiteľstvo BERIE NA VEDOMIE:
- výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,
- vystúpenie novozvoleného starostu
a KONŠTATUJE, že:
- novozvolený starosta obce Miroslav Juhász zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce,
- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

10. Obecné zastupiteľstvo BERIE NA VEDOMIE poverenie poslanca obecného
zastupiteľstva Ing. Pavla Nereču zastupovaním starostu obce s právom nosiť insígnie
Za:

6 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

11. Obecné zastupiteľstvo SCHVAĽUJE poslanca OZ Rastislavice Ing. Jána Pochybu, ktorý
má právo zvolávať a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

12. Obecné zastupiteľstvo navrhuje zriadiť komisie Obecného zastupiteľstva: Komisiu na
ochranu verejného záujmu, Komisiu Verejného poriadku, Komisiu kultúry, športu
a školstva a Škodovú komisiu. Schvaľovanie a zloženie komisií presunulo OZ do
programu na nasledujúce zasadnutie OZ.
13. Obecné zastupiteľstvo na návrh poslanca Michala Macaia presunulo prerokovanie
platu starostu obce na nasledujúce zasadnutie OZ.
Za: 6 poslancov

OZ odporúča/ neodporúča:

OZ berie na vedomie:

V Rastislaviciach, 7.12.2018

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

Obec Rastislavice
PROGRAM
ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, konaného dňa
7.12.2018 /piatok/ o 18.oo hodine v Kultúrnom dome v Rastislaviciach
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
6. Schválenie programu zasadnutia
7. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
9. Príhovor staronového starostu obce
10. Informácia o poverení zástupcu starostu
11. Schvaľovanie poslanca OZ Rastislavice, ktorý má právo zvolávať a viesť zasadnutia OZ
12. Zriadenie komisií OZ, voľba predsedu a členov komisií
13. Schvaľovanie platu starostu obce
14. Diskusia
15. Uznesenie
16. Záver

V Rastislaviciach dňa 7.12.2018

Miroslav Juhász, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v obci Rastislavice
ZÁPISNICA
napísaná na 1.ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, konanom
dňa 7.12.2018 o 18.oo v Kultúrnom dome v Rastislaviciach

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

Ing. Pavol Nereča - ospravedlnený

1. Otvorenie:
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Miroslav
Juhász, ktorý privítal prítomných poslancov a hostí. Ďalej oznámil, že podľa prezenčnej
listiny chýba poslanec Ing. Nereča, ktorý ospravedlnil svoju neúčasť. Keďže je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať.
Uviedol že rokovanie bude prebiehať podľa programu.
2. Obecné zastupiteľstvo schválilo navrhnuté orgány:
Overovatelia zápisnice: Peter Bednárik, Emília Kovarčíková
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

OZ berie na vedomie, že zapisovateľom je Mgr. Mária Derďaková
3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce : S výsledkami volieb do orgánov
samosprávy obce Rastislavice informovala všetkých prítomných Jarmila Pavelová –
predsedníčka Miestnej volebnej komisie Rastislavice. Kópia zápisnice MVK je
prílohou tejto zápisnice.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce: Pán starosta prečítal znenie sľubu
starostu obce: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje
povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia“. Staronový starosta obce Miroslav Juhász sa po jeho prednesení

pod text sľubu podpísal. Po prečítaní sľubu a po jeho podpísaní starostovi odovzdala
podpredsedníčka MVK osvedčenie o zvolení.
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov: Starosta obce, Miroslav Juhász, prečítal
znenie sľubu poslancov: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť
svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Poslanci zložili sľub do rúk starostu
obce a po jeho podpísaní im podpredsedníčka MVK odovzdala osvedčenia o zvolení.
Neprítomný poslanec Ing. Pavol Nereča podpíše sľub v náhradnom termíne:
10.12.2018.

6. Obecné zastupiteľstvo schválilo program Ustanovujúceho zasadnutia OZ Rastislavice
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
7. Obecné zastupiteľstvo VOLÍ mandátovú komisiu v zložení:
Miroslav Kuric, Michal Macai
a UKLADÁ mandátovej komisii:
a) overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených
poslancov,
b) zistiť či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo
poslanca a to na základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných
čestných prehlásení,
c) podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu
obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo VOLÍ návrhovú komisiu v zložení :
Ing. Ján Pochyba, Juraj Barcaj
a UKLADÁ volebnej komisii:
b) dohliadať na priebeh volieb, vykonať v prípade
tajného hlasovania sčítanie hlasov a podať obecnému zastupiteľstvu správu
o výsledku volieb.
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

8. Členovia mandátovej komisie overili doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu
a novozvolených poslancov a potvrdili, že spĺňajú všetky náležitosti. Prevzali
vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenia o tom, že novozvolený starosta ani
novozvolení poslanci nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo
poslanca. Uvedené čestné vyhlásenia sú prílohou tejto zápisnice.

Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

9. Príhovor starostu obce Rastislavice Miroslava Juhásza: Starosta poďakoval všetkým
ľuďom, ktorý sa zúčastnili komunálnych volieb a vyjadril, že ho mrzí nízka účasť na
voľbách. Poďakoval tiež všetkým, ktorí volili jeho a sľúbil, že sa bude snažiť nesklamať
svojich voličov, že spolu s poslancami OZ sa budú snažiť o rozvoj obce v prospech
občanov, aby sa v Rastislaviciach žilo dobre. Prisľúbil pokračovanie dobrej spolupráce
so všetkými spoločenskými organizáciami. Na záver poprial prítomným veľa zdravia a
spokojnosť so životom v obci.
10. V ďalšom bode programu starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu návrh na
poverenie poslanca Ing. Pavla Nereču zastupovaním starostu obce počas
neprítomnosti a v poverených činnostiach.
Informáciu o poverení zástupcu starostu obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.
11. Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Ing. Jána Pochybu zvolávaním, vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva a nosením obecných insígnií v prípadoch podľa §
12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Informáciu o poverení zvolávať obecné zastupiteľstvo a nosiť obecné insígnie berie
na vedomie.

12. Obecné zastupiteľstvo navrhuje zriadiť komisie Obecného zastupiteľstva: Komisiu na
ochranu verejného záujmu, Komisiu Verejného poriadku, Komisiu kultúry, športu a
školstva a Škodovú komisiu. Schvaľovanie a zloženie komisií presunulo OZ do programu
na nasledujúce zasadnutie OZ.
13. Obecné zastupiteľstvo na návrh poslanca Michala Macaia presunulo prerokovanie
platu starostu obce na nasledujúce zasadnutie OZ. Svoj návrh zdôvodnil potrebou času
na zistenie všetkých skutočností, ktoré vplývajú na stanovenie platu starostu.
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

14. Diskusia:
o

Michal Macai, poslanec OZ: „Poďakoval občanom, ktorí zvolili OZ a starostu
obce. Je sklamaný z nízkej účasti na voľbách a pýta sa, či to nie je odpoveď
občanov na správanie OZ voči nim. Pokúsi sa stmeliť OZ a robiť všetko pre
občanov obce. Navrhuje nájsť cestu k občanom a spolu hľadať riešenia.“

o

Eva Rožková: „Nikto doteraz nepoďakoval starostovi obce Miroslavovi
Juhászovi a ja mu chcem poďakovať v mene všetkých rastislavičanov, v mene
všetkých spolkov, ktoré v obci pomohol založiť, ďakujem za to, že priviedol do
obce Mariku Derďakovú, ktorá prispela k oživeniu spoločenského života v obci.
Prajem poslancom OZ a starostovi, aby to takto išlo ďalej, pretože starosta

nikdy nepovedal, že „to“ nejde, ale vždy hľadal riešenia. Tak nech mu to
zostane.
15. Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ Rastislavice prečítal Ing. Ján Pochyba
16. Starosta obce Miroslav Juhász sa poďakoval všetkým za účasť a ukončil ustanovujúce
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach.

v Rastislaviciach, 7. 12. 2018

Zapísala: Mgr. Mária Derďaková

