Obec Rastislavice
PROGRAM
11. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa
uskutočnilo dňa 16.12.2019 /pondelok/ o 18.oo hodine v Kultúrnom dome
1. Otvorenie
2. Sľub nových poslancov OZ Rastislavice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Voľba overovateľov zápisnice
5. Určenie zapisovateľa
6. Kontrola uznesení z predchádzajúceho 10. zasadnutia OZ Rastislavice
7. Správa o činnosti Obecného úradu v Rastislaviciach za uplynulé obdobie
8. Schvaľovanie úprav rozpočtu za rok 2019
9. Schvaľovanie poslaneckého návrhu dodatku k VZN o daniach
10. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
11. Schvaľovanie návrhu rozpočtu za rok 2020
12. Schvaľovanie návrhu dodatku k VZN o prenájme bytov
13. Schvaľovanie návrhu dodatku k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
14. Menovanie zástupcu starostu obce
15. Schvaľovanie príspevkov pre spoločenské organizácie a spolky
16. Schvaľovanie plánu práce hlavného kontrolóra obce na prvý polrok r.2020
17. Interpelácie poslancov
18. Rôzne
19. Záver

Obec Rastislavice
Uznesenie č. 11/2019 z 11. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v
Rastislaviciach, konanom dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schvaľuje:
3. Návrhovú komisiu: Ing. Ján Pochyba, Peter Bednárik
Za: 7 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

4. Overovateľov zápisnice: Emília Kovarčíková, Juraj Barcaj
Za: 7 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

8. Úpravy rozpočtu za rok 2019 – Obecné zastupiteľstvo presúva schvaľovanie
úpravy rozpočtu obce za rok 2019 na neplánované zasadnutie.
Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schvaľuje návrh na II. úpravu rozpočtu –
originálne kompetencie pre Materskú školu v Rastislaviciach
Za: 7 poslancov
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
9. Dodatok k VZN o daniach
Za: 7 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

10. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach presúva na schvaľovanie rozpočtu obce
Rastislavice na rok 2020 na neplánované zasadnutie OZ Rastislavice.
11. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach presúva na schvaľovanie Dodatok k VZN
o prenájme bytov na neplánované zasadnutie OZ Rastislavice.
12. Dodatok k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
Za: 7 poslancov
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
16. Plán práce hlavného kontrolóra obce na prvý polrok r.2020
Za: 7 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach berie na vedomie:
-

Určenie zapisovateľa: Mgr. Mária Derďaková
Správa o činnosti Obecného úradu za uplynulé obdobie
Menovanie zástupcu starostu obce Rastislavice: Emília Kovarčíková
Vzdanie sa mandátov Miroslava Kurica a Ing. Pavla Nereču
Príspevky pre spoločenské organizácie a spolky, ktoré budú spracované
v rámci rozpočtu obce na rok 2020

Obecné zastupiteľstvo v obci Rastislavice
ZÁPISNICA
napísaná na 11. plánovanom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, konanom
dňa 16.12.2019 o 18.oo v Kultúrnom dome v Rastislaviciach

Prítomní: Peter Bednárik, Ing. Ján Pochyba, Emília Kovarčíková, Juraj Barcaj, Michal Macai,
Ing. Ingrid Pojezdalová, Ing. Nikoleta Pavelová, Ildikó Leczkó – hlavný kontrolór obce
(Prezenčná listina je prílohou zápisnice)
1. Otvorenie:
11.plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Miroslav
Juhász, ktorý privítal prítomných poslancov a hostí. Uviedol že rokovanie bude
prebiehať podľa programu, ktoré Obecné zastupiteľstvo schválilo. Informoval, že
poslanci Miroslav Kuric a Ing. Pavol Nereča sa písomnou formou vzdali poslaneckých
mandátov a nahradia ich Ing. Ingrid Pojezdalová a Ing. Nikoleta Schusnixová.
Pripomienky poslancov: Poslanec Peter Bednárik - v programe chýba prerokovanie
žiadosti Základnej školy v Rastislaviciach, v ktorej žiada o doplatok 4000€, ktorý nie je
zahrnutý úpravách rozpočtu na rok 2019. Starosta Miroslav Juhász: Táto položka sa
nachádza v rozpočte.
2. Sľub nových poslancov – Ing. Ingrid Pojezdalová a Ing. Nikoleta Schusnixová.
Poslankyne sa po sľube podpísali do pamätnej knihy obce.
6. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ Rastislavice:
Starosta obce hodnotil plnenie jednotlivých bodov. Jednotlivé úlohy posledného
uznesenia v jednotlivých bodoch boli splnené resp. sa priebežne plnia.
7. Správa o činnosti Obecného úradu: viď príloha č.1

8. Schvaľovanie úprav rozpočtu za rok 2019:
Pripomienky poslancov:
Poslanec P.Bednárik - nevieme, k akému dátumu boli úpravy urobené. V rozpočte
chýba do plnenia cca 20-30%. Nemôžeme odsúhlasiť úpravy rozpočtu, keďže nie sú
úpravy jasné.
Poslankyňa Ing. N. Schusnixová – Na bežnom účte je uvedená suma cca 371tis.€
a v čerpaní je suma cca 262tis.€. Obec toľko ušetrila? Poslanci nedostali relevantné
podklady na schválenie. Žiadosť o úpravu rozpočtu neobsahuje potrebné náležitosti –
hlavičkový papier, na ktorom je napísaná žiadosť o úpravu rozpočtu a uvedené
konkrétne položky s popisom.

Starosta Miroslav Juhász – navrhujem nechať rozpočet otvorený, dopracovať ho
a schvaľovať na neplánovanom zasadnutí OZ. Účtovníčka Jarmila Pavelová je nová
v obecnom účtovníctve a trvá dlhšie, kým sa pripravia tieto dokumenty.
9. Schvaľovanie dodatku k VZN o daniach: dodatok bol vypracovaný na základe návrhu
Finančnej komisie – viď príloha č.2.
10. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k úpravám rozpočtu na r.2019 – nie je
aktuálne, nakoľko bod programu č.8 bol presunutý na neplánované zasadnutie OZ.
11. Návrh rozpočtu na rok 2020 - nie je aktuálne, nakoľko bod programu č.8 bol
presunutý na neplánované zasadnutie OZ.
Pripomienky poslancov:
Poslankyňa Ing. N. Schusnixová – rok 2022 nie je v rozpočte vyplnený. V rozpočte je
uvedená dotácia z Ministerstva školstva vo výške 50tis.€ a plnenie iba vo výške
44tis.€. DHZ Rastislavice dostalo dotáciu vo výške 11tis.€, ktorá nie je vo výdavkoch.
Od Ministerstva financií je v rozpočte suma vo výške 30tis.€ a nie je uvedené, načo
táto suma išla. Rozpočet je neúplný, chýba tam viacero položiek, pretože rozpočet by
mal odzrkadlovať, čo máme v pláne v r. 2020.
Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. S. Barcajová: 50tis.€ je približná suma, pretože nevieme, akú
sumu reálne dostaneme. V prípade, keď neschválite rozpočet obce na r.2020, ako
nám obec prefinancuje sumu 4tis.€, ktorá patrí škole? Sú to peniaze, ktoré mali byť za
pobyt detí v MŠ a boli použité na iný účel. Bez toho nedokážem spracovať
hospodárenie školy a bude tým ohrozený chod celej školy. Od 1.1.2020 sa zvyšujú
mzdy pedagogických zamestnancov a bez schválenia rozpočtu ich nebudem vedieť
vyplácať.
Starosta M.Juhász – Navrhujem spoločné rokovanie, na ktorom dohodneme všetky
otázky ohľadom rozpočtu. Škole bude suma 4tis.€ prefinancovaná v nasledujúcich
dňoch.
Poslankyňa Ing. N.Schusnixová – ak sa rozpočet schváli v januári 2020, mzdy sú
vyplácané až vo februári, tak to nie je problém.
Poslanec M.Macai – prečo sa suma 4tis.€ nepresunie na účet školy, keďže tento
problém pretrváva už dlhšie.
Poslanec P.Bednárik – navrhujem schváliť úpravu požadovanú od riaditeľky ZŠ s MŠ
Rastislavice – viď príloha č.3
12. Návrh dodatku k VZN o prenájme bytov – viď príloha č.4.
Pripomienky poslancov:
Poslanec P.Bednárik – je tam koeficient 0,33%, ktorý sa nedá vypočítať.
Poslankyňa Ing.N.Schusnixová – navrhované zvýšenie nie je rovnomerne rozložené na
m2 a nedáva logiku.
Starosta M.Juhász – celý dodatok k VZN je odkonzultovaný s okresným úradom, ktorý
nám našiel chybu a my sme ju povinný podľa zákona odstrániť. Doteraz je nájomné
minimálne a všade je vyššie. V rámci nového zákona ide o malú úpravu.
Prekontrolujeme to a navrhujem presunúť tento bod na neplánované zasadnutie OZ.

13. Návrh dodatku dodatku k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni –
schválené bez pripomienok poslancov – viď príloha č. 9
14. Starosta obce Rastislavice navrhol za svojho zástupcu poslankyňu Emíliu
Kovarčíkovú
15. Príspevky pre spoločenské organizácie a spolky – žiadosti vo výške: (viď príloha č.5)
DHZ Rastislavice – 5000€
Rastislavická konopa – 800€
Klub dôchodcov Rastislavice – 1000€
MS SČK – 500€
FK Slovan Rastislavice – 5000€
Pripomienky poslancov:
Poslanec Michal Macai – ďakujem, že vlani, bolo mnou navrhnuté zvýšenie dotácií
schválené pre Rastislavickú konopu a Klub dôchodcov. Teraz navrhujem znížiť dotácie
pre Rastislavickú konopu 700€ a pre Klub dôchodcov 800€.
Poslanec P.Bednárik – ďakujem DHZ za ich činnosť, ale zbor dostal veľa financií na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, preto navrhujem im znížiť dotáciu na 3000€.
Poslankyňa Ing. N.Schusnixová: Prepáčte, že som meškala na zasadnutie, ale bolo to
z dôvodu, že som sa zúčastnila rokovania o spolupráci nášho DHZ s komplexným
centrálnym záchranným systémom. Vybrali nás ako jeden z piatich DHZ. Aj to je
dôkaz, že DHZ Rastislavice sa stále posúva ďalej, jeho činnosť sa rozširuje a potrebuje
na to peniaze. Vzdávam sa možnosti hlasovania za prideľovanie dotácií, keďže som
zainteresovaná v DHZ.
Poslankyňa Ing. I.Pojezdalová – navrhujem znížiť dotáciu pre FK Slovan a posilniť
dotácie pre Rastislavickú konopu a Klub dôchodcov.
Ľ. Pauková – keďže ste odložili schvaľovanie rozpočtu, asi je potrebné odložiť aj
schvaľovanie dotácií. Budú sa znižovať príjmy pre obec z podielových daní a obec
bude mať problémy financovať dôležité veci a nie riešiť dotácie.
Starosta M.Juhász – o dotáciách sa nebude hlasovať, riešime iba návrhy dotácií.
Poslanec P.Bednári – keď sa pripomienky finančnej komisie k rozpočtu prijmú, tak sa
ušetria financie.
p.Chvostik – Keď sa prestane traktor presúšať po obci, ušetrí sa.
Starosta M.Juhász – Od 1.1.202 Ondrej Palica končí a traktor bude stáť.
Poslankyňa E.Kovarčíková – Navrhujem znížiť dotáciu pre FK Slovan na 3500€. Čo sa
týka KDR a R.Konopy s výškou dotácií súhlasím.
16. Plán práce hlavného kontrolóra obce – schválený bez pripomienok poslancov
(viď príloha č.6)

17. Interpelácie poslancov – bez interpelácií
18. Rôzne:
G.Kuklišová – ďakujem Finančnej komisii za návrh doplnku k VZN o daniach, Ing.
J.Pochybovi za inštaláciu PC, Obecnému úradu a Mgr.M.Derďakovej za aktualizáciu webstránky obce. Starostlivosť o sochy v obci prenechávam Komisii verejného poriadku
a informačné tabule navrhujem odstrániť. Čo sa týka rozpočtu, prečo nemá textovú časť
– na čo sa položky použijú, aby tomu bežný občan porozumel. Prečo nie sú zverejnené
rozpočty z predchádzajúcich rokov, tak ako to majú iné obce? Seniorom v obci chýba
sociálny program a sociálna komisia – viď príloha č.7.
Starosta M.Juhász – v rámci rekonštrukcie KD bude aj úprava parkoviska a osadenie
nových informačných tabúľ pri KD aj pri Jednote. Farba na sochy bola zakúpená, ale
daždivé počasie spôsobilo, že sochy navlhli a v takom stave sa nedajú natierať.
M.Ferusová – poslankyňa E.Kovarčíková sľúbila, že navrhne sociálne opatrenia, tak sa
pýtam, čo urobila?
Poslankyňa E.Kovarčíková – obec nemá komunitný plán sociálnych služieb.
V nasledujúcom období sa plánujú medzi seniorov rozdať dotazníky na zistenie ich
potrieb.
Starosta M.Juhász – navrhujem zriadiť sociálnu komisiu, ktorá vypracuje komunitný plán
obce. Starým ľuďom sa v obci pomáha aj bez komisie. Či už to je zabezpečenie lekára,
dopravy, či inej pomoci. Keď sa tieto prípady pomoci nezverejňujú, neznamená to, že sa
pre starých občanov nič nerobí.
Poslanec M.Macai – ako občan teraz hovorím, moja svokra je ležiaci pacient. Doteraz
problémy s ňou riešime ako rodina sami. Ale zo zákona je obec povinná nám pomôcť
a som zvedavý ako pomôže.
D.Gonosová – znovu pripomínam, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ bolo sľúbené
inštalovanie tabúľ na Švajčiarni, kde je rozrastajúca sa nelegálna skládka odpadu. Aj
založenie sociálnej komisii bolo sľúbené a nič sa nesplnilo. Na dnešné zasadnutie OZ nie
je nič pripravené. Vopred ste mali od žiadať stanovisko, aby ste mohli rozpočet schváliť.
Aj tabule pri Jednote sa riešia už dlhodobo. Asi máte dnes zo seba zlý pocit.
G.Kuklišová – v januári 2020 bude v našej obci v rámci univerzity prednášať
ombudsmanka Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD a vedenie obce by sa malo tejto
prednášky zúčastniť.
M.Kasáš – prečo nie sú prítomné na zasadnutí aj zamestnankyne OcÚ p.Pavelová
a Kuricová, aby vedeli odpovedať na otázky týkajúce sa rozpočtu a nájomného
v bytovkách? FK Slovan nedostáva ani tých navrhovaných 3500€, aj keď sa to vždy schváli
a klub minie oveľa viac.
Poslankyňa Ing.I.Pojezdalová – na ihrisko sa vozí odpad a vstup do obce vyzerá
katastrofálne. Treba znížiť živý plot na námestí, lebo bráni výhľadu na cestu.
p. Pápayová – živý plot pri škole treba ostrihať, lebo zasahuje do chodníka.
Poslanec M.macai – je čas adventu, osobne by som radšej na dnešnom zasadnutí nebol,
lebo nebolo pripravené a v budúcom roku opäť navrhnem riešiť plat starostu obce.
Všetkým prajem pokojné Vianoce.

19. Záver: Starosta obce poďakoval za prácu pre obec bývalým poslancom M. Kuricovi
a Ing. P. Nerečovi (viď príloha č.8), zaželal vianočné sviatky prežité v pokoji a zdraví,
poďakoval všetkým za účasť a ukončil 11. plánované zasadnutie OZ Rastislavice.

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Pochyba......................................
Peter Bednárik .................................................

v Rastislaviciach, 17.12.2019

Zapísala: Mgr. Mária Derďaková

Príloha č.1
Správa o činnosti Obecného úradu v Rastislaviciach:
-

Dokončenie zberu biologického odpadu (konárov)

-

Bol vykonaný monitoring studní oboch našich vodných zdrojov – podmienka
pre dodávku pitnej vody

-

Vzdanie

sa

poslaneckých

mandátov

M.Kuricom

a Ing.

P.Nerečom,

poďakovanie za ich prácu a osobný pohovor s novými poslankyňami Ing.
Pojezdalovou a Ing. Pavelovou
-

Oznámenie o ukončení pracovného pomeru O.Palicu k 31.12.2019

-

Vyúčtovanie

projektu

–

dotácia

na

detské

ihrisko

z Nitrianskeho

samosprávneho kraja vo výške 1700€
-

Zorganizovanie slávnosti pre seniorov

-

V KD Prebehol kurz keramiky s p.Králikovou

-

Zorganizovanie mikulášskej besiedky

-

Výberové konania na dodávateľa detského ihriska (dotácia z úradu vlády)

Príloha č. 2

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie obce Rastislavice
dňa 20.11.2019
Prítomní:

Peter Bednárik – predseda
Michal Macai
Ing. Nikoleta Pavelová

Program:

1. určenie zapisovateľa
2. návrh finančnej komisie na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015
3. návrh finančnej komisie na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2009
4. žiadosť o doručenie doposiaľ nepredložených dokumentov

1. Predseda Peter Bednárik určil ako zapisovateľa Ing. Nikoletu Pavelovú.
2. Zúčastnení členovia na základe iniciatívy predsedníčky Klubu dôchodcov analyzovali
skutočnosti ohľadom výberu dane z nehnuteľnosti od daňovníkov nad 70 rokov. Bolo
zistené:
 Daňovníkov, ktorí dovŕšili 70 rokov a súčasne mali trvalý pobyt v obci Rastislavice bolo
ku dňu zasadnutia 59.
 Daň z nehnuteľností vybraná od týchto daňovníkov tvorila v roku 2019 čiastku 2.756,02 €.
Navrhujeme poslancom obecného zastupiteľstva priznať daňovníkom, ktorí dovŕšili 70
rokov a súčasne majú na území obce Rastislavice trvalý pobyt najmenej 5 rokov,
oslobodenie od dane z nehnuteľnosti v sadzbe, aká bude schválená poslancami obecného
zastupiteľstva.
Následne navrhujeme doplniť v § 6 platného Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len
„VZN“) č. 3/2015 nasledovné:
4/ Správca dane ustanovuje, že poskytne zníženie dane zo stavieb, z pozemkov a dane
z bytov nasledovne:
-

-

-

xx % z daňovej povinnosti na stavby a byty vo vlastníctve občanovstarších ako 70
rokov s trvalým pobytom na území obce viac ako 5 rokov, ktoré slúžia výhradne na ich
trvalé bývanie.
xx % z daňovej povinnosti na stavby, garáže a nebytové priestory v bytových domoch
slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov s trvalým pobytom na
území obce viac ako 5 rokov, ktoré slúžia výhradne na umiestnenie vozidla na ich
dopravu.
xx % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70
rokov s trvalým pobytom na území obce viac ako 5 rokov, ak tieto pozemky slúžia
výhradne na ich osobnú potrebu.

5/ Ak je predmet zníženia dane v spoluvlastníctve viacerých osôb, zníženie dane podľa
ods. 4 sa poskytne iba z výšky spoluvlastníckeho podielu daňovníka s nárokom na zníženie
dane.

6/ Daňovníkom starším ako 70 rokov s trvalým pobytom na území obce viac ako 5 rokov
správca dane poskytne zníženie dane podľa ods. 4 počnúc tým zdaňovacím obdobím,
ktoré nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom dosiahli 70 rokov a súčasne mali trvalý
pobyt v obci viac ako 5 rokov.
7/ Zníženie dane poskytne správca dane podľa ods. 4 na základe žiadosti daňovníka, ktorú
daňovník podá v zákonom stanovenej lehote na podanie daňového priznania k dani
z nehnuteľnosti za príslušné zdaňovacie obdobie.
3. Zúčastnení členovia analyzovali skutočnosti ohľadom výberu dane za psa od daňovníkov
nad 70 rokov.
Navrhujeme poslancom obecného zastupiteľstva priznať daňovníkom, ktorí dovŕšili 70
rokov a súčasne majú na území obce Rastislavice trvalý pobyt najmenej 5 rokov,
oslobodenie od dane za psa v sadzbe, aká bude schválená poslancami obecného
zastupiteľstva.
Následne navrhujeme doplniť v § 8ods. 1 platného VZN č. 8/2009 nasledovné:
c/ pes, na ktorého sa vzťahuje sadzba dane podľa § 5 písm. b) tohto zákona, vo vlastníctve
daňovníka, ktorý dosiahol vek 70 rokov s trvalým pobytom na území obce viac ako 5
rokov.
Tiež navrhujeme doplniť v § 8 platného VZN č. 8/2009 nasledovné:
3/ Vznik nároku na oslobodenie od dane za psa podľa ods. c/ predchádzajúceho bodu
vzniká daňovníkovi počnúc tým zdaňovacím obdobím, ktoré nasleduje po kalendárnom
roku, v ktorom daňovník dosiahol 70 rokov a súčasne mal trvalý pobyt v obci viac ako 5
rokov.
4. Finančná komisia žiada o predloženie doposiaľ nedoručených dokumentov, ktorými sú:
 Vyjadrenie starostu obce k zápisniciam zo zasadnutí finančnej komisie zo dňa
29.1.2019, 14.2.2019 a 27.6.2019.
 Plnenie rozpočtu k 30.9.2019.
 Návrh rozpočtu na rok 2020.
V Rastislaviciach, dňa 20.11.2019

...................................................................
Peter Bednárik

...................................................................
Ing. Nikoleta Pavelová

...................................................................
Michal Macai

Doplnok č. 2/2019
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE Rastislavice č.3/2015
O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI
§1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4
písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov a v súlade s § 29 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto doplnku č.2/2019
všeobecne záväzného nariadenia Obce Rastislavice č. 3/2015
§2
Zníženie dane z nehnuteľnosti
Správca dane ustanovuje, že poskytne zníženie dane zo stavieb, z pozemkov a dane z bytov
nasledovne:
a) 30 % z daňovej povinnosti na stavby a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov
s trvalým pobytom na území obce viac ako 10 rokov, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé
bývanie.
b) 30 % z daňovej povinnosti na stavby, garáže a nebytové priestory v bytových domoch
slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov s trvalým pobytom na
území obce viac ako 10 rokov, ktoré slúžia výhradne na umiestnenie vozidla na ich
dopravu.
c) 30 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70
rokov s trvalým pobytom na území obce viac ako 10 rokov, ak tieto pozemky slúžia
výhradne na ich osobnú potrebu.
§3
1/ Ak je predmet zníženia dane v spoluvlastníctve viacerých osôb, zníženie dane podľa §2
sa poskytne iba z výšky spoluvlastníckeho podielu daňovníka s nárokom na zníženie dane.
2/ Daňovníkom starším ako 70 rokov s trvalým pobytom na území obce viac ako 10 rokov
správca dane poskytne zníženie dane podľa §2 počnúc tým zdaňovacím obdobím, ktoré
nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom dosiahli 70 rokov a súčasne mali trvalý pobyt v
obci viac ako 10 rokov.

3/ Zníženie dane poskytne správca dane podľa §2 na základe žiadosti daňovníka, ktorú
daňovník podá v zákonom stanovenej lehote na podanie daňového priznania k dani z
nehnuteľnosti za príslušné zdaňovacie obdobie.
§4
Záverečné ustanovenie
1. Dňom účinnosti tohto doplnku všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností
sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností č. 3/2015 schválené
uznesením OZ obce Rastislavice.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Rastislavice sa na tomto doplnku všeobecne záväzného
nariadenia o dani z nehnuteľností uznieslo dňa 16.12.2019 uznesením č. 11/2019

§5
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Miroslav Juhász
Starosta obce Rastislavice

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha č. 5
Žiadosti o dotácie

Príloha č. 6

Príloha č. 7

Príloha č. 8

Príloha č. 9
Návrh dodatku VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Rastislavice dňa:

24.09.2019

Návrh dodatku zvesený z úradnej tabule obce Rastislavice dňa: 9.10.2019
Návrh dodatku zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 24.09.2019
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 24.09.2019
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 9.10.2019 do 12,00 hod
Dodatok schválený dňa .......16.12.2019....................... uznesením č. .......11/2019.............
Dodatok nadobúda účinnosť dňa ..........17.12.2019......................................................

Doplnok č. 1/2019
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE Rastislavice č.1/2019 o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu
detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v
školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach podľa § 6 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

a v nadväznosti na § 28 ods. 5

zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 375/2018 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým
sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento Doplnok č. 1/2019
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rastislavice č. 1/2019 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni (ďalej len „nariadenie“)
Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
VZN č. 1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,

o výške príspevku na

čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej v znení Dodatku č.2/2019 sa
mení a dopĺňa takto:
Článok II.

VÝŠKA A SPÔSOB ÚHRADY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
VÝDAVKOV
ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
§1

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktoré má trvalý pobyt v obci Rastislavice, prispieva
zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne sumou
vo výške 15,00 Eur, ktorý sa nekráti za vymeškané dni v mesiaci a platí sa počas trvania
školského roka.
Za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktoré má trvalý pobyt mimo trvalého pobytu v obci
Rastislavice, prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy mesačne sumou vo výške 30,00 Eur, ktorý sa nekráti za vymeškané dni v mesiaci a platí
sa počas trvania školského roka.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich

kalendárnych

dní

z dôvodu

choroby alebo

rodinných

dôvodov

preukázateľným spôsobom.
2.

V prípade, ak zákonný zástupca umiestni v materskej škole dve a viac detí,

príspevok podľa ustanovenia § 4 odsek 1. platí v rovnakej výške za každé dieťa umiestnené
v materskej škole.
3. Prevádzka materskej školy môže byť zabezpečovaná aj počas obdobia prázdnin a to
podľa podmienok určených riaditeľom Základnej školy s materskou školou Rastislavice.
4. Za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktoré má trvalý pobyt v obci Rastislavice,

počas

obdobia prázdnin prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne sumou vo výške 15,00 Eur, ktorý sa nekráti za vymeškané dni v
mesiaci. Za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktoré má miesto trvalého pobytu mimo obce
Rastislavice, prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy mesačne sumou vo výške 30,00 Eur, ktorý sa nekráti za vymeškané dni v mesiaci

5. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole uhradí
zákonný zástupca najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca vopred za nasledujúci
mesiac bankovým prevodom na účet Základnej školy s materskou školou Rastislavice
číslo IBAN: SK22 5600 0000 0051 4673 2004.
Článok III.
VÝŠKA A SPÔSOB ÚHRADY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
NÁKLADOV
ZA POBYT ŽIAKA V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ
§2
1.

Za pobyt žiaka v Školskom klube detí prispieva zákonný zástupca žiaka na čiastočnú

úhradu nákladov Školského klubu detí mesačne sumou vo výške 6,00 Eur, ktorý sa
nekráti za vymeškané dni v mesiaci a platí sa počas trvania školského roka.

2. V prípade, ak zákonný zástupca umiestni v Školskom klube detí dvoch a viac žiakov,
príspevok podľa ustanovenia § 4 odsek 1. platí v rovnakej výške za každého žiaka
umiestneného v Školskom klube detí.
3.

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt žiaka v školskom klube detí

uhradí zákonný zástupca najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca za aktuálny
mesiac bankovým prevodom na účet Základnej školy s materskou školou Rastislavice číslo
IBAN: SK22 5600 0000 0051 4673 2004.
Článok IV.
VÝŠKA, PODMIENKY A SPÔSOB ÚHRADY PRÍSPEVKU STRAVNÍKA, ALEBO ZÁKONNÉHO
ZÁSTUPCU STRAVNÍKA NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A
VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
§3
1.

Stravníkom v školskej jedálni môžu byť okrem detí a žiakov Základnej školy s

materskou školou Rastislavice aj zamestnanci školy a školských zariadení. So súhlasom
zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v nej
stravovať aj iné fyzické osoby - cudzí stravníci.

2. Za stravovanie stravníka v školskej jedálni prispieva stravník, alebo zákonný zástupca
stravníka na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni mesačne vo výške súčtu
nákladov na:
a) nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami
určenými Ministerstvom školstva SR – II. finančné pásmo,
b) a režijných nákladov nasledovne:
- zamestnanci školy, školských zariadení a cudzí stravníci uhrádzajú príspevok na úhradu
nákladov školskej jedálne v lehote a spôsobom uvedeným v § 7 odsek 4. v nasledovnej výške:

CENA POTRAVÍN

REŽIJNÉ
DOTÁCIA ÚHRADA ÚHRADA
NÁKLADY
RODIČA RODIČA S
BEZ
DOTÁCIOU
DOTÁCIE

DESIATA OBED

OLOVRANT

MŠ

0,36

0,85

0,24

0,50

1,20

1,95

0,75

1.
stupeň

-

1,15

-

0,50

1,20

1,65

0,45

dospelí -

1,33

-

2,00

-

3,33

-

§4
1.

Podmienkou

pre

poskytnutie

dotácie

na

zabezpečenie

obeda

(ďalej

len

„stravy“) v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v
znení neskorších predpisov je, že:
a) sa dieťa musí zúčastniť vyučovacieho procesu,
b) strava musí byť odobratá,
c) v prípade neodhlásenia dieťaťa z obedu, bude hodnota celého obeda hradená
rodičom – v tomto prípade nárok na dotáciu zaniká, avšak obed si môže stravník
odobrať do obedára v určených hodinách (poznámka: iba 1. deň neprítomnosti),
2. Vzhľadom k tomu, že školská jedáleň nezabezpečuje diétnu stravu, môže byť dotácia na
stravu žiakovi, ktorý je zo zdravotných dôvodov odkázaný na diétne stravovanie,
vyplatená. Zákonný zástupca musí predložiť Základnej škole s materskou školou
Rastislavice žiadosť, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie od špecialistu. Dotácia na

stravu v sume 1,20 Eur na odobratý obed sa vyplatí zákonnému zástupcovi podľa dochádzky
žiaka na účet zákonného zástupcu.
3. Spôsob odhlasovania dieťaťa zo stravy:
a) dieťa je možné odhlásiť zo stravy najneskôr v deň neprítomnosti do 8. hod
prostredníctvom t.č. 035 6478 155
b) za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Podrobnejšie

podmienky

odhlasovania

dieťaťa

zo

stravy

budú

upravené v

Prevádzkovom poriadku školskej jedálne.
4. Spôsob úhrady za odobratú stravu:
a) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravníka školskej jedálne a výdajnej
školskej jedálne uhradí stravník, alebo zákonný zástupca stravníka najneskôr do 15. dňa
kalendárneho mesiaca vopred za nasledujúci mesiac bankovým prevodom na účet Základnej
školy s materskou školou Klin číslo IBAN: SK71 5600 0000 0051 4673 5002
b)pri platbe je potrebné uviesť Variabilný symbol: 0950 a do poznámky meno a priezvisko
dieťaťa, mesiac, rok úhrady

Článok V.
PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS PRÁZDNIN
§5
1. Organizáciu školského roka upravuje vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o
organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných
umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových
školách, ktorá sa na materské školy nevzťahuje. Školské prázdniny sú určené pre školy,
okrem materských škôl.
2. Materská škola bude zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do
materskej školy v tomto období
3. Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.
z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“) taxatívne určuje, že cez letné prázdniny sa
prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov: - potreby dôkladného
čistenia priestorov materskej školy, - dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj - čerpania
dovolenky zamestnancov.
4. O obmedzení alebo prerušení prevádzky materskej školy musí materská škola vopred a
preukázateľne informovať zákonných zástupcov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky

materskej školy cez letné prázdniny je riaditeľ povinný oznámiť spravidla jeden mesiac
vopred.
5. Základná škola s materskou školou Rastislavice bude zriaďovať počas prázdnin jedno
oddelenie materskej školy za podmienok minimálneho počtu 12 prihlásených detí
preukázateľným spôsobom. V prípade ak počet detí klesne do 24 hodín pod hranicu 12 detí,
riaditeľka školy písomne oznámi zákonným zástupcom prerušenie prevádzky.

Článok VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Na tomto doplnku č. 1/2019 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach dňa

uznesením číslo: ..........11/2019.......................................................

2. Tento dodatok č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňa............17.12.2019.................................
3. Nadobudnutím účinnosti dodatku č. 1/2019 sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2019 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za
pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube, a na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rastislavice.

Miroslav Juhász
Starosta obce Rastislavice

