Obec Rastislavice
PROGRAM
10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa uskutočnilo
dňa 7.10.2019 /pondelok/ o 18.oo hodine v Kultúrnom dome v Rastislaviciach
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Určenie zapisovateľa
5. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ Rastislavice
6. Správa o činnosti Obecného úradu v Rastislaviciach za uplynulé obdobie
7. Voľba hlavného kontrolóra obce Rastislavice
8. Schválenie preklenovacieho úveru na rozšírenie kamerového systému
9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej podmienkach za školský rok 2018/2019
10. Navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií pre ZŠ s MŠ Rastislavice
11. Doriešenie areálu ZŠ s MŠ Rastislavice (vyradenie preliezok a úprava terénu z hľadiska
BOZP)
12. Prerokovanie havarijného stavu strechy školy a potreba rekonštrukcie školskej
kuchyne formou projektov
13. Prerokovanie investičného zámeru výstavby nových nájomných bytov (bytový dom) –
Nové centrum OMC Invest
14. Opatrenia na zefektívnenie činnosti Obecného úradu v Rastislaviciach
15. Správa starostu obce o kontrole hospodárenia v ZŠ s MŠ Rastislavice
16. Správa starostu obce o stave investičných akcií v obci (stav ich realizácie a čerpanie
nákladov)
17. Správa starostu obce k požiadavkám Klubu dôchodcov Rastislavice
18. Prerokovanie platu starostu obce
19. Interpelácie poslancov
20. Diskusia

21. Uznesenie
22. Záver

Obec Rastislavice
Uznesenie č. 10/2019
z 10. riadneho zasadnutia OZ v Rastislaviciach, konanom dňa 7.10.2019
Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach SCHVAĽUJE:
2. Návrhovú komisiu: Ing. Ján Pochyba, Miroslav Kuric
Za: 6 poslancov
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
3. Overovateľov zápisnice: Emília Kovarčíková, Juraj Barcaj
Za: 6 poslancov
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
7. Za hlavného kontrolóra obce Rastislavice: Ildikó Leszkó s 10% úväzkom od
8.10.2019 na 6 ročné volebné obdobie.
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

8. Preklenovací úver v sume 40392€ na rozšírenie kamerového systému
Za: 5 poslancov

Proti:

1

Zdržal sa hlasovania: 0

10. Navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií pre MŠ Rastislavice vo výške
2353,94€
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

13. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach NESCHVAĽUJE investičný zámer výstavby
nových nájomných bytov (bytový dom) – Nové centrum OMC Invest
Za: 0 poslancov
Proti:
6
Zdržal sa hlasovania: 0
18. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach NESCHVAĽUJE zrušenie osobného
príplatku starostu obce Rastislavice
Za: 1 poslancov
Proti:
5
Zdržal sa hlasovania: 0

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
4. Určenie zapisovateľa: Mgr. Mária Derďaková
5. Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
6. Správu o činnosti Obecného úradu
9. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej podmienkach za školský rok 2018/2019
14.Správu o opatreniach na zefektívnenie činnosti Obecného úradu v Rastislaviciach

15.Správu o kontrole hospodárenia v ZŠ s MŠ Rastislavice
16.Správu o stave investičných akcií v obci (stav ich realizácie a čerpanie nákladov)
17.Správu starostu obce k požiadavkám Klubu dôchodcov Rastislavice

Obecné zastupiteľstvo v obci Rastislavice
ZÁPISNICA
napísaná na 10. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, konanom
dňa 7.10.2019 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:
10.riadne 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 ospravedlnili svoju neúčasť. Keďže bola prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov bolo obecné zastupiteľstvo spôsobilé
rokovať. Uviedol že rokovanie bude prebiehať podľa programu, ktoré Obecné
zastupiteľstvo schválilo.
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

2. Návrhová komisia: Miroslav Kuric, Ing. Ján Pochyba
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

3. Overovatelia zápisnice: Emília Kovarčíková, Juraj Barcaj
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. Správa o činnosti Obecného úradu

Starosta obce informoval poslancov o činnosti OcÚ za posledné obdobie: - zakúpenie
plechovej garáže na uskladnenie materiálu a techniky a príprava betónovej plochy, výberovým konaním bola do funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ Rastislavice menovaná Mgr.

Soňa Barcajová, - do funkcie ekonómky na OcÚ Rastislavice bola prijatá Jarmila
Pavelová, - zorganizovanie festivalu ľudovej hudby, spevu a tanca „Hej, zahoreli
zore“, - zorganizovanie pretekov „Degešský bicigeľ“, - pracuje sa na žiadosti na SPF
o delimitáciu pozemkov pri cintoríne, - prebieha súdny spor o pozemok po cestu
Baško-Botka, - prebieha monitoring studní, - oprava a nutná výmena kanalizácie
v bytovke 400/B, - pripravilo sa Verejné obstarávanie na detské ihrisko, - prebieha
územné konanie na výstavbu chodníkov, - úprava parkoviska pred ZŠ s MŠ
a prechodu z hlavnej cesty k bytovkám, - úprava cesty na ihrisku, - doplnenie Rady
školy s voľbou novej predsedníčky Miroslavy Molnárovej, - poďakovanie p. Barcajovi
a DHZ za odstránenie škridiel
7. Voľba hlavného kontrolóra obce Rastislavice: Poslanci OZ Rastislavice zvolili pani
Ildikó Leczkó s 10% úväzkom od 8.10.2019 na 6 ročné volebné obdobie, ktorá sa po
voľbe v príhovore predstavila.
8. Schválenie preklenovacieho úveru na rozšírenie kamerového systému: Starosta
informoval , že žiadosť o dotáciu na rozšírenie bola podaná už v r. 2017. Vymenia sa
kamery za novšie a domontujú sa ďalšie na cintoríne, na oboch ihriskách a na budove
OcÚ. Projekt je platený refundačne, preto si obec musí zobrať preklenovací úver,
ktorý bude stáť obec minimálnu sumu. Prínos kamerového systému je v ochrane
majetku obce a občanov.
9. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej podmienkach za školský rok
2018/2019 predložila riaditeľka ZŠ s MŠ Rastislavice Mgr. Soňa Barcajová (príloha
č.1)
10. Schválenie navýšenia rozpočtu originálnych kompetencií pre MŠ Rastislavice
o sumu 2353,94€
11. Riaditeľka ZŠ s MŠ Rastislavice požiadala o doriešenie areálu ZŠ s MŠ Rastislavice
(vyradenie preliezok a úprava terénu z hľadiska BOZP). Poslanec M.Macai navrhol
urobiť najskôr inventúru a potom doriešiť túto otázku
12. Prerokovanie havarijného stavu strechy školy a potreba rekonštrukcie školskej
kuchyne formou projektov: Riaditeľka školy Mgr. Soňa Barcajová informovala, že
30.10.2019 prebehne v škole inventúra spolu s vyprázdnením povaly a suterénu.
Starosta obce Miroslav Juhász: Najväčším problémom je katastrofálny stav strechy,
ale robia sa kroky na získanie financií na jej rekonštrukciu.
13. Prerokovanie investičného zámeru výstavby nových nájomných bytov (bytový dom)
– Nové centrum OMC Invest: Starosta obce informoval, že pozval na zasadnutie OZ
zástupcov OMC Invest, ale neprišli. Prečítal od nich informačný list o zámere (príloha
č.2). Poslanec J.Barcaj: Zámer nie je v územnom pláne obce, pokladám to za
špekuláciu a budem proti. Poslankyňa E.Kovarčíková: Najskôr nech dokončia prvý
zámer, až potom nech uvažujú o novom projekte. Starosta obce: Súhlasím
s pripomienkami poslancov, nie je to vhodné pre našu obec.
14. Opatrenia na zefektívnenie činnosti Obecného úradu v Rastislaviciach. Správu
prečítal starosta obce. (príloha č.3)
15. Správa starostu obce o kontrole hospodárenia v ZŠ s MŠ Rastislavice – prečítal
starosta obce (príloha č.4).

16. Správa starostu obce o stave investičných akcií v obci (stav ich realizácie a čerpanie
nákladov) – prečítal starosta obce (príloha č.5).
17. Správa starostu obce k požiadavkám Klubu dôchodcov Rastislavice – prečítal
starosta obce (príloha č.6).
18. Prerokovanie platu starostu obce: Predkladateľom tohto bodu bol poslanec M.Macai
(dôvody sú uvedené v prílohe č.7).
Reakcia starostu obce: Mrzí ma, že sa dehonestuje moja práca. Pán poslanec Macai
rozdal poslancom návrh a dôvody, a mňa o tom ani len neinformoval, preto sa k tomu
vyjadrím len tak, ako som si stihol zapisovať pri čítaní návrhu: - ak bude potrebné,
sociálna komisia sa zriadi, - ak chceme čerpať peniaze z grantov, v zmysle zákona
musíme garantovať 5r. zamestnanosť, na čo malá obec nemá financie, - aj v našej
obce majú výhody niektorí občania (napr. členovia SČK a pod.), - haluzoviny sa
zvážajú len keď ich orezávajú zamestnanci OcÚ, ostatní občania si za to platia, rekonštrukcia KD – na každom zasadnutí OZ informujem o stave projektu, ide to
pomaly, ale nie našou vinou, ale byrokratickými prieťahmi z ministerstva, - plán
zasadnutí OZ je informačný, nie vždy sa dá dodržať termín. Predtým nebývali
predstretnutia, zaviedol som ich ja a keď som jedno zrušil kvôli pracovnej
zaneprázdnenosti, som pranierovaný, - kontrolórka Ešeková bola do 30. 6., následne
som pripravil výberové konanie a OZ ho schválilo, Všetky takéto náležitosti si
vyžadujú presný postup a čas, - pracovné náplne zamestnancov OcÚ som hneď po
nástupe do funkcie prehodnotil a myslím, že sú nastavené dobre, - je výhodnejšie,
keď nám robí mzdy dodávateľská firma PAM, lebo museli by sme kúpiť drahý
softwer, - výberové konanie na funkciu riaditeľky školy – skorší termín sa nedal
stanoviť, nakoľko som to prejednával s krajským školským úradom. Ale som rád, že
sme našli odborníčku Mgr. Barcajovú, - s p.Z.Markovičovou ja som nemal žiadny
konflikt a ani som jej nedal žiadnu zámienku na výpoveď, iný nech si spytuje
svedomie, ja som si jej prácu vážil. Snažím sa maximálne pracovať v prospech obce
a občanov, niekedy to nejde všetko riešiť rýchlo, ako si predstavujete. Podľa ratingu
na tom nie sme zle, lebo keby obec mala zlé hospodárenie, nedostali by sme úver.
Obzrite sa 5 rokov dozadu, urobilo sa toho dosť, možno nie všetko a veľa sa uvidí
neskôr. Kto chce však psa biť, palicu si nájde. Neporušil som žiadny zákon, mám
záujem riešiť všetky problémy, k tomu však potrebujem zastupiteľstvo, s ktorým
budeme spolupracovať a nie si hádzať polená pod nohy. To neprospieva našej obci.
Nech poslanci rozhodnú, či si navýšené % zaslúžim, alebo nie.
Poslanec M.Kuric: Ja návrh M.Macaia nepodporím, lebo veľa sa toho porobilo za
posledné roky, život v obci sa zmenil k lepšiemu a ďalšie roky ukážu, že sa tu toho
veľa robí. Toto pokladám za žabomyšie vojny a dôvody v návrhu pokladám za
administratívne drobnosti. Za rok budeme vidieť výsledky práce tohto roku.
Poslankyňa E.Kovarčíková: Uvedené dôvody nie sú dostatočne adekvátne na zníženie
platu starostu. Absolútne nechápem o čo poslancovi Macaiovi ide.
Poslanec P. Bednárik: Za posledný rok sa všetko prerokovalo, ale nič nedoriešilo. Nie
som za úplne zrušenie navýšenia platu, ale za nejakú úpravu by som bol, napríklad
znížiť navýšenie zo 40% na 20%.
Poslanec M. Macai: Osobne proti starostovi nič nemám, ale chodím po dedine
a každý na mňa vykrikuje, aby som mu znížil plat. Som teda delegovaný od ľudí.

19. Interpelácie poslancov:
Poslanec J.Barcaj: Navrhujem, aby kontrolórka obce bola prítomná pri zasadnutiach
Finančnej komisie aj na zasadnutiach OZ, aby sme v tom mali jasno a aby súčinnosť
obce a školy bola jednotná.
20. Diskusia:
-

Do nového rozpočtu schváliť úľavu na dani pre seniorov. Komisie pri OZ
nezverejňujú správy na web-stránke obce. (G.Kuklišová)

-

Treba podávať projekty na pomoc seniorom. Poslankyňa Kovarčíková sľúbila
v predvolebnej kampani pomoc dôchodcom a nič sa nedeje. (M.Ferusová)

-

Nech sa na OcÚ kúpi klimatizácia, aby sa neskracovali úradné hodiny v lete. Prečo
sa zdražoval vývoz smetí? Odpoveď starostu: Lebo obec nemá financie na
nadštandardný odpad. (M.Kasáš)

-

Škola je v katastrofálnom stave, radšej treba podať projekt na školu ako na KD,
ktorý sa práve počas hodov nemôže použiť, lebo v ňom spia bežci z behu „Od
Tatier k Dunaju“. (M. Kasáš)

-

Za ihrisko treba nainštalovať tabuľu o zákaze vývozu smetí. Môžu sa faktúry za
dane platiť elektronicky? Kedy bude kanalizácia?(T.Kořínková) – Obec nemá
zakúpený program na elektronickú platbu, zatiaľ to nie je bežné ani na iných
obecných úradoch, ale od r.2022 to bude povinnosť podľa zákona. S kanalizáciou
je problém, lebo naša obec nemá nad 2tis.obyvateľov a neprináleží nám podpora.

-

Bola chyba prevziať bytovky v takom stave akom sú. Aké sú plány s múzeom? Bola
ľúbená prednáška o separovaní odpadu, kedy bude? Vznikla požiadavka na
založenie sociálnej komisie. (D.Gonosová) – Na nové múzeum obec zatiaľ nemá
financie. Prednáška bude do konca roka zrealizovaná.

Overovatelia zápisnice: Emília Kovarčíková......................................
Juraj Barcaj .................................................

v Rastislaviciach, 17.10.2019

Zapísala: Mgr. Mária Derďaková

Príloha č.1
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 23.09.2019
1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej podmienkach za školský rok 2018/2019
2. Navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií na obdobie 09 – 12/2019

S účinnosťou od 1. septembra 2019 dochádza k viacerým zmenám v odmeňovaní
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Zákon č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 553/2003 Z.
z.") je s účinnosťou od 1. septembra 2019 novelizovaný dvakrát a to zákonom č. 138/2019 Z.
z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a zákonom č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003
Z. z.
Z tohto dôvodu je výška rozpočtovaných finančných prostriedkov na originálne
kompetencie určených na mzdy a odvody nepostačujúca. Žiadame Vás o navýšenie
finančných prostriedkov na obdobie 9-12/2019 v celkovej výške: 2.353,94 €
Nadčasy = chýbajúca pracovná sila (pedagogický zamestnanec v MŠ)
3. BOZP
- preliezky prešli vizuálnou kontrolou bezpečnostnej techničky pani Jarošovej – z jej
správy vyplýva oprava preliezky – glóbus (nové sedadlové časti, ktoré sú zničené, chýbajúce)
a nové nátery na všetky preliezky. Pieskovisko – ochrana pred znečitením exkrementmi
mačiek a iných zvierat – choroboplodné zárodky = zvracanie, hnačky
Úprava okolia školy – častejšie kosenie, pomoc pri prácach
4. Režijné náklady
Režijné náklady na odstravovaný obed:
Stravná jednotka je zložená zo sumy za potraviny a sumy za réžiu (nákup ochranných
prostriedkov, čistiacich prostriedkov, kuchynského riadu, kuchynského zariadenia,
strojov a energií (voda, plyn, elektrina), výška príspevku zohľadňuje spotrebu za rok
2018, ktoré sú potrebné pri prevádzke zariadenia boli vo výške 22478,47/ 9634
(vydaných obedov) = 2,30 €
Finančné pásmo schválené VZN Obce Rastislavice 2. finančné pásmo
Výška nákladov na obed (potraviny) za rok 2018: 9792,09/9634 počet odobratých
obedov =1,02€
Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov s účinnosťou od 01. 09. 2019
Materská
škola

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Spolu

od 2 do 6
rokov

€

€

€

€

€

€

1. pásmo

0,41

0,34

0,80

0,23

0,50

2,28/1,37€

2. pásmo

0,44

0,36

0,85

0,24

0,53

2,42/1,45

3. písmo

0,46

0,38

0,90

0,26

0,56

2,56

Základná
škola

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Spolu

od 6 do 11
rokov

€

€

€

€

€

€

1. pásmo

0,56

0,46

1,08

0,31

0,68

3,09

2. pásmo

0,59

0,49

1,15

0,33

0,72

3,28

3. písmo

0,62

0,52

1,21

0,35

0,76 3,46

Stredná škola Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Spolu

od 15 do 19
rokov

€

€

€

€

€

€

1. pásmo

0,65

0,54

1,26

0,36

0,79

3,60

2. pásmo

0,69

0,57

1,33

0,38

0,84

3,81

3. písmo

0,73

0,60

1,41

0,40

0,89

4,03

MŠ = 1,45 = 1,20 (dotácia na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa)
0,25 € (zákonní zástupcovia)
ZŠ 1.stupeň = 1,15€ = 1,20 (dotácia na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa),
0,05 € = použité na potraviny
Dospelí stravníci = 1,33 €
1. Podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a na úhradu režijných
nákladov alebo zriaďovateľ. (určí to zriaďovateľ VZN)
2. Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného finančného
pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových
nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu
stravníkov 15-19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce.

NÁVRH:
Režijné náklady na odobratý obed pre deti materskej školy a žiakov 1.stupňa ZŠ vo
výške 0,50€, ktoré bude hradiť zákonný zástupca.
Dospelí stravníci = režijné náklady vo výške 2€
Režijné náklady bude hradiť obec.
Vybavenie školskej jedálne
Príloha č. 5 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. MATERIÁLNE VYBAVENIE ZARIADENIA
ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA, ZOZNAM OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH
PROSTRIEDKOV PODĽA PROFESIJNÝCH KATEGÓRIÍ ZAMESTNANCOV

- kalibrované teplomery, kalibrované váhy, chladničky
5. Havarijný stav strechy školy
- oprava strechy, padajúce škridly, podmočené schodisko- plesne
6. Protispoločenská činnosť

- predložiť smernicu obce, zodpovedná osoba je hlavný kontrolór
7. Prázdniny v MŠ
- minimálny počet detí 12 detí, pokiaľ v priebehu 24 hodín klesne počet detí,
prevádzka bude zatvorená. Spôsob zisťovania záujmu prostredníctvom informačného
podpisového hárku umiestneného na nástenke v priestoroch školy, vyveseného
minimálne 2 týždne pred prázdninami.

Príloha č.2
Zámer OMC Invest

Obec Rastislavice
Od: Matej Kožík <kozik@omcinvest.com>
Date: po 7. 10. 2019 o 10:41
Subject: Zámer výstavby - Nové centrum Rastislavice
To: Obec Rastislavice <ou.rastislavice@stonline.sk>, Zita Markovičová
<obecrastislavice@gmail.com>
Cc: Mario <cervenka@omcinvest.com>

Dobrý deň pán starosta,
na základe dohody zasielam základné údaje k plánovanému zámeru:
Základené parametre:
- 60 bytových jednotiek
- 1, 2, a 3 izbové byty
- forma nájomného bývania
- investorom súkromná spoločnosť O.M.C. Invest spol. s r.o.
- implementácia operačného programu mobilita práce
- vybudovanie vlastnej čistiarne odpadových vôd
- dobudovanie obslužnej infraštruktúry
- maximálna podlažnosť 2+1 s rešpektovaním okolitej zástavby
- nájomník skladá iba zálohu, bez úverovania
- plánovaná aj polyfunkcia na základe dohody

- nejedná sa o ubytovňu
- sú to normálne byty

Ďakujem
S pozdravom
Matej Kožík
manager

Príloha č.3

Obec Rastislavice
Opatrenia
na zefektívnenie činnosti a hospodárenia Obce Rastislavice na rok 2019
a roky budúce.
Cieľom opatrení na zefektívnenie činnosti a hospodárnosti Obce Rastislavice je využitie
všetkých finančných a technických prostriedkov na správu obce a majetku na činnosti
uložené obci zákonmi v jednotlivých oblastiach . Podnetom na opatrenia sú závery finančnej
komisie , návrhmi občanov

a tiež analýza hospodárenia v kalendárnom roku 2018.

Na základe uvedeného sú navrhnuté nasledovné opatrenia:
Venovať zvýšenú pozornosť spotrebe elektrickej energie na všetkých odberných miestach ale
hlavne v súvislosti s vykurovaním /temperovaním/ obecných priestorov . Zvýšená spotreba
elektrickej energie bola zaznamenaná v priestoroch ihriska. Kontrolu spotreby zabezpečiť
pravidelnými mesačnými odpočtami a v dohľadnej dobe aj technickej kontrole elektrických
zariadení ešte pred začiatkom zimnej sezóny.
Pravidelnými kontrolami technického stavu udržiavať všetky stroje a dopravné prostriedky
v dobrom stave. Viesť mesačnú evidenciu spotreby pohonných hmôt pre všetky stroje
a dopravné prostriedky samostatne. Všetky stroje a zariadenia využívať maximálne
efektívne.
Všetky služobné komunikačné prostriedky využívať len na služobné účely spojené s plnením
pracovných povinností v pracovnej aj mimo pracovnej dobe. Priebežne kontrolovať
a vyhodnocovať spotrebu dát a dodržiavaním nastavených limitov tak, aby všetky úlohy
správy obce boli riadne zabezpečené.
Čerpanie reprezentačného fondu je upravené v pláne kultúrnych a spoločenských akcií obce
aj s finančnými limitmi určenými na ich zabezpečenie. Pri ich organizovaní je potrebné
schválené prostriedky využiť maximálne efektívne a snažiť sa využívať pomoc sponzorov
a možnosti čerpania dotácií a grantov . Zabezpečiť pri organizovaní akcií , aby nedošlo
k prečerpaniu stanovených limitov z prostriedkov obce.
Výška stravnej jednotky stravného lístka na jedného zamestnanca zostane v rovnakej výške
ako v roku 2018 a to aj napriek meniacej sa legislatívnej úprave. Jej výšku bude možné meniť
iba na základe predchádzajúceho rokovania v obecnom zastupiteľstva v súvislosti s
rozpočtom obce a kolektívnou zmluvou na nasledujúce roky.

V schválenom rozpočte na mzdy budú schválené finančné prostriedky na čerpanie platov
zamestnancov na 12 kalendárnych mesiacov v zmysle platných pracovných zmlúv a platnej
legislatívy o odmeňovaní pracovníkov v štátnej službe.
2
Organizácia zberu komunálneho odpadu , okrem pravidelného zberu firmou Brantner Nové
Zámky, bude organizovaný dvomi celoplošnými zbermi v trvaní max. dva týždne a to 1x
v jarnom období a 1x v jesennom období a to v spojení so zberom konárov o ktorom budú
obyvatelia obce informovaný v dostatočnom predstihu. Tento termín je podmienený
v obmedzenom množstve vyviesť odpad na určené miesto za budovou OU v budúcnosti na
iné určené miesto a to iba vopred stanovených dňoch. Zvoz odpadu a iná doprava obecným
traktorom bude spoplatnená. Uvedené zmeny budú občanom včas a primeraným spôsobom
oznámené /internet, letáky, na zhromaždeniach občanov do konca kalendárneho roka 2019.
Separovaný zber vykonávaný zbernou spoločnosťou z Palárikova bude vykonávaný
v nezmenenej forme a podľa dopredu stanoveného a zverejneného plánu.
Dohody o vykonaní práce bude obec využívať iba vo výnimočných prípadoch a to iba vtedy,
ak to bude pre obec výhodné a bude to nutné na zabezpečenie povinností uložených obci
zákonom .
V súčasnosti platia platobné výmery, kde je tvorený fond opráv sú na ňom

finančné

prostriedky pripravené v prípade nutnej opravy.
Obec pripraví všetku dokumentáciu ohľadom dlhodobo neplatiacich občanov, ktorých
pohľadávky možno považovať za nedobytné opätovne k prerokovaniu a s návrhom na
upustenie od vymáhania na zasadnutie OZ.
Pravidelne štvrť ročne kontrolovať plnenie rozpočtu, prehodnocovať nutné a možné úpravy.
V spolupráci s finančnou komisiou pripravovať návrhy na jeho úpravu v súvislosti s plnením
povinnosti obce pri správe majetku .
Pravidelne štvrť ročne kontrolovať plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ a intenzívne spolupracovať
s vedením školy v záujme prehľadného čerpania a riadneho zabezpečenia všetkých
zákonných povinností pri výchove a vzdelávaní.
Pri tvorbe a zostavovaní budúcoročného rozpočtu zohľadniť všetky vedomosti a skúsenosti
z predchádzajúcich

období

a vytvoriť

rezervný

fond

v prípade

neočakávaných

a mimoriadnych situácií .
Vytvoriť pravidlá pre tvorbu fondu pre podporu spoločenských združení a organizácií
v pôsobnosti obce

napríklad stanovením určitého percenta z rozpočtu podľa vzoru

z okolitých obcí a vytvoriť spravodlivý spôsob jeho rozdelenia.
MiroslavJuhász, starosta obce

Príloha č.4
SPRÁVA
o hospodárení v ZŠ a MŠ Rastislavice a čerpanie rozpočtu .

Rok 2018 bol vo financovaní školy poznačený nedostatkom finančných prostriedkov
a vzhľadom nejasné čerpanie rozpočtu tým stanovenie sumy na dofinancovanie
školy bola nariadená kontrola dodržiavania hospodárnosti a efektívnosti a účelnosti
pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Kontrola bola vykonaná hlavnou
kontrolórkou obce p. Zuzanou Ešekovou na základe poverenia starostu obce. Z
výsledky kontroly bol vyhotovený zápis o kontrole, ktorý bol prerokovaný s
riaditeľkou ZŠ a MŠ. Následne boli vydané opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov . Dňa 13. 3. 2019 bol na OU doručený súhrn opatrení a určení spôsobu
na zabezpečenie nápravy aj z menami zodpovedných pracovníkov na ich
odstránenie. Následnou kontrolou odstránia zo strany hlavnej obecnej kontrolórky
bolo konštatované, že opatrenia boli vykonané v zmysle zákona. O priebehu kontroly
boli priebežne informovaný poslanci OZ .
Financovanie ZŠ a MŠ bolo zabezpečené schválením rozpočtu podľa požiadavky
vtedajšej riaditeľky v plnom rozsahu. V priebehu roku skončila pracovný pomer
ekonómka školy výpoveďou a uvoľnenie z funkcie požiadala aj riaditeľka. V súčasnej
dobe prebieha proces ekonomických operácií v agende účtovníctva, ktoré nebolo
vedené a administratívne zabezpečenie chodu školy . Akonáhle budú dokončené
všetky úkony bude vykonaná kontrola hospodárenia k aktuálnemu termínu s
návrhom ďalšieho postupu pre zabezpečenie riadneho a nerušeného chodu ZŠ a MŠ

Miroslav Juhász
starosta obce

Prílohy č.5

Príloha č. 6

Príloha č. 7

Michal Macai: Odôvodnenie návrhu na zmenu odmeňovania starostu obce Rastislavice
Chronologicky uvádzané nedostatky a nesplnené úlohy od začiatku volebného obdobia.
Na ustanovujúcom 1. zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 07. 12. 2018 bol v
programe bod č.13 - Schvaľovanie platu starostu. Na môj návrh bol tento bod odložený na
najbližšie rokovanie a to na deň 14. 12. 2018, kde v bodeč.10 bol plat starostu odsúhlasený,
na návrh poslanca p. Kurica, s navýšením základného platu o 40 %. S touto výškou som
stotožnený nebol, ale po dohode, ktorá je v zápise, som súhlasil. V diskusii som to ale
odôvodnil - cit.: O plate starostu podľa potreby, po schválení konečného rozpočtu
rozhodneme v akej výške ho ponecháme.
Myslím, že nastal čas prehodnotiť tento bod v Uznesení č. 2a/2018.
Ako dôvody uvádzam nasledovné:
1) Na 2 riadnom zasadnutí OZ v diskusii vystúpila p. Ferusová, ktorá navrhovala zriadiť
sociálnu komisiu, tak ako na predvolebnom mítingu sľubovala poslankyňa Kovarčíková.
Stanovisko pána starostu - odpoveď - cit.: Obec maximálne aj bez komisie pomáha seniorom
a všetkým, ktorí potrebujú pomoc. Odpoveď nie je kompetentná. Máte pocit že je to pravda?
Čo granty na starostlivosť o seniorov, čo zľavy pre ZŤP na daniach, príspevky na obedy ako
majú iné obce atď. Uplynulo deväť mesiacov nič sa nezmenilo.
2) Na tom istom - 2. zasadnutí (14. 12. 2019) starosta vyhlásil - cit.: Od nového roka sa
haluzoviny budú voziť na hnojisko Poľno-sme a to na jar a na jeseň po 2 týždne. Občania
budú svoj odpad odvážať do zberného dvora vlastnými prostriedkami. Kto nebude môcť,
zaplatí obci odvoz. Výsledok: dodnes - 9 mesiacov nič.
3) Na 3. mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 28. 12. 2018 v Rastislaviciach, sa schválila
Uznesením č. 3a/2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-P04SC431-2017-19/K703 na zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v Rastislaviciach
vo výške oprávnených výdavkov 326679,23 €, pričom výška NFP je v maximálnej výške
310345,27 €. Dodnes - 9 mesiacov - nemáme informácie o harmonograme prác.
4) Ďalej, na 4. zasadnutí OZ konanom 31. 1. 2019 v Rastislaviciach sa v bode 8. uznesenia č.
4/2019 schválil Plán zasadnutí OZ na rok 2019 na nasledujúce termíny: 15. apríl, 24. jún, 16.
september, 1. december a podľa potreby mimoriadne zasadnutia OZ. Vyhodnotenie:
Nedodržané, svojvoľné menenie termínov zasadnutí, bez oznámenia občanom a ešte aj
zmenené termíny nedodržané.
5) Na tom istom 4. zasadnutí OZ (31. 01. 2019) - viď uznesenie č. 4/2019 – Obecné
zastupiteľstvo žiada starostu obce informovať občanov o:
-DIREKTU, spol. s. r. o.,

rávu o tom, ako obec zabezpečuje granty, žiadosti na dotácie,
ako sleduje výzvy na projekty a zhodnotiť súčasný stav

pridávanie
dokumentov v čitateľnej forme
sopisu Rastislavičan je ekonomicky a obsahovo v poriadku
súčasnosti rozbehnuté, kedy budú
ukončené a aké finančné prostriedky sú potrebné na ich ukončenie
poslancom 10 dní od zasadnutia OZ, podpísané
overovateľmi zápisnice
Vyhodnotenie: Dodnes zápasíme s plnením
6) Na 5. zasadnutí OZ dňa 15. 4. 2019 bol v programe bod č. 7 - Opatrenia na zabezpečenie
zefektívnenia činnosti Obecného úradu na základe návrhu finančnej komisie, ktorý v
uznesení OZ zobralo na vedomie, ale v rozprave to bolo ukončené tak, že sa veci doriešia na
stretnutí.
Vyhodnotenie: nesplnené dodnes a dokonca už to nie je ani v programe rokovania OZ vypadlo
7) Na 5. zasadnutí dňa 15. 4. 2019 z dôvodu neprítomnosti obecnej kontrolórky a
predloženia neúplného Plánu kontroly na rok 2019 sa tento neschválil a malo sa to, na návrh
starostu, riešiť na mimoriadnom zasadnutí do 14 dní.
Vyhodnotenie: Mimoriadne OZ do 14 dní nebolo a obec, vďaka pánovi starostovi, do
dnešného dňa pracuje bez kontrolórky.
8) Ďalej, to isté 5. zasadnutie OZ (dňa 15. 04. 2019) v uznesení č. 5/2019 v bode 15 berie na
vedomie interpeláciu poslanca M. Macai - cit.: Navrhujem do uznesenia:
plň zamestnancov OcÚ –kompetencia starostu obce
ušetrilo na
mzdovej účtovníčke
pracovná doba
oberali 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.
Vyhodnotenie: Nikto sa s tým nezaoberal do dnešného dňa a keď som sa pána starostu s
odstupom času spýtal ako to je s týmito požiadavkami, povedal, že o ničom nevie. Ďakujem.
Škola nie je dodnes uzavretá.
9) Na 6. mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa 11. 6. 2019 bol v programe opäť bod č. 7 Opatrenia na zefektívnenie činnosti OcÚ. Uznesením č. 6/2019 v bode č. 7 bol preložený na
náhradný termín do 20. 6. 2019. Vyhodnotenie: Bol som overovateľom zápisnice. Zápisnica
sa na základe mojich pripomienok viackrát opravovala a nie je podpísaná, nakoľko tento bod
sa riešil tak, že pán starosta sa ospravedlnil, že nie je pripravený. Napriek tomu – ideme
ďalej.
10) Na tom istom 6. mimoriadnom zasadnutí, v diskusii žiadal poslanec M. Macai predložiť
vyúčtovanie zájazdu (podrobný rozpis a doklady) speváckeho súboru Rastislavická Konopa do

Srbska, nakoľko bol účastníkom a hodnotil zájazd slovami - citujem zápisnicu: fiasko, autobus
–zlý.
Vyhodnotenie: Vyúčtovanie, ktoré som z odstupom času dostal, no to ste ešte nevideli,
akoby sme sa hrali.
11) Na 7. riadnom zasadnutí OZ dňa 05. 08 2019 bol opäť bod č. 6 - Opatrenia na
zefektívnenie činnosti OcÚ Rastislavice na návrh finančnej komisie odložený na prerokovanie
na budúce zasadnutie OZ, nakoľko cit.: bola správa FK predložená neskoro (až na zasadnutí
OZ).
Vyhodnotenie: Viac krát som písomne žiadal opraviť túto zápisnicu, pretože sa nejedná
o správu finančnej komisie ktorú poslanci obdŕžali na zasadnutí OZ, ale jedná sa o správu,
ktorú požadujeme od pána starostu od 21,01,2019! Stanovisko na ďalší návrh finančnej
komisie nemáme a do konca nie je ani v programe dnešného zastupiteľstva.
12) Okrem toho predkladám ešte ďalšie informácie zo 7. zasadnutia OZ zo zápisnice v bode 5
- Správa o činnosti OcU ako informoval p. starosta:
eď a prebieha výberové
konanie na obsadenie postu riaditeľa ZŠ s MŠ Rastislavice
Vyhodnotenie: Podstatnú zodpovednosť za výpoveď p. riaditeľky a celkový stav nasej školy či
už technický, morálny, ekonomický atď., nesie starosta obce Miroslav Juhás i keď (čo je
najhoršie), si toho nie je vedomý. Výberové konanie p. starosta z manažoval tak, že školský
rok len tak, tak, mohla zahájiť nová riaditeľka.
výpoveď a na jej
miesto je nájdená nová ekonómka, ktorá nastúpi od 1.9.2019
Vyhodnotenie: Prečo dala p. ekonómka výpoveď po toľkých rokoch práce na obecnom úrade
a koľko viny má na tom p. starosta ukáže čas. Svedomie je každého osobná vec.
13) Dňa 20. 8. 2019 sa konalo 8. mimoriadne zasadnutie OZ, z ktorého zápisnica nie je
spísaná ani uverejnená do dnešného dňa a podklady na dnešné zastupiteľstvo tiež nie sú
pripravené. Program, ktorý má byť uverejnený podľa zákona o obecnom zriadení § 12 bod. 4
- cit.: Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli
obce a na webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.,
prečo nikde nie je? A je toto 8. alebo 9. zasadnutie? Na webe je 8. Potom 20. 8. 2019 bolo
ktoré? PS Ako je to s tými zasadnutiami? Raz je podľa zápisníc:

14) Májový symbol ,bol postavený tak ako zvyky kážu, avšak cca. 5 dni a vrchol spadol ,ale
načo ho budeme opravovať. Tak prázdny pahýľ stál až do nejakého 10,júna
Plat starostov na W.navýšenie
Branč 0
Čab

0

Lehota 0
Veľká Dolina 0
Vinodol
Jatov

0
0

Lužianky 0
Malý Lapáš 0
Poľný Kesov 20%
Rastislavice 40%

Michal Macai, poslanec OZ Rastislavice

