Obec Rastislavice
PROGRAM
13. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa
uskutočnilo dňa 13.1.2020 /pondelok/ o 18.oo hodine v Kultúrnom dome v Rastislaviciach
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa
5. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2020.
6. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ.
7. Schválenie príspevkov pre miestne organizácie
8. Stanovisko obecného kontrolóra k rozpočtu obce.
9. Schválenie rozpočtu na r. 2020-2022.
10. Rôzne.
11. Uznesenie
12. Záver

V Rastislaviciach, 13.1.2020

Miroslav Juhász, starosta obce

Obec Rastislavice
Uznesenie č. 13/2020
z 13. neplánovaného zasadnutia OZ v Rastislaviciach, konanom dňa 13.1.2020
Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach SCHVAĽUJE:

2. Návrhovú komisiu: Ing. Nikoleta Pavelová, Ing. Ingrid Pojezdalová
Za: 7 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

3. Overovateľov zápisnice: Peter Bednárik, Juraj Barcaj
Za: 7

poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

5. Plán zasadnutí OZ na rok 2020: 30. marec 2020, 22. jún 2020, 28.september

2020, 7. december 2020
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 1

8. Príspevky pre miestne organizácie na rok 2020:
DHZ vo výške ........................ 2500.......................€
FK Slovan vo výške.................3500.......................€
Rastislavická konopa vo výške.....700...................€
MS SČK .......................................400....................€
Klub dôchodcov..........................800.....................€
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 1

9. Rozpočet obce Rastislavice na r. 2020 – 2022
Za: 7 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
4. Určenie zapisovateľa: Mgr. Mária Derďaková
6. Správu o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ.
8. Stanovisko obecného kontrolóra k rozpočtu obce.
9. Rozpočet obce na roky 2021 - 2022
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce o vypracovanie nových zásad o hospodárení
obce v zmysle platnej legislatívy

Obecné zastupiteľstvo v obci Rastislavice
ZÁPISNICA
napísaná na 13. neplánovanom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, konanom
dňa 13.1.2020 o 18.oo v Kultúrnom dome v Rastislaviciach

Prítomní: Peter Bednárik, Ing. Ján Pochyba, Emília Kovarčíková, Michal Macai, Ing. Ingrid
Pojezdalová, Ing. Nikoleta Pavelová, Juraj Barcaj
1. Otvorenie:
13. neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Miroslav
Juhász, ktorý privítal prítomných poslancov a hostí. Keďže boli prítomní všetci
poslanci, obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať. Uviedol že rokovanie bude
prebiehať podľa programu, ktoré Obecné zastupiteľstvo schválilo.
Za: 7 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

2. Návrhová komisia: Ing. Nikoleta Pavelová, Ing. Ingrid Pojezdalová
Za: 7 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

3. Overovatelia zápisnice: Peter Bednárik, Juraj Barcaj
Za: 7 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

4. OZ berie na vedomie, že zapisovateľom je Mgr. Mária Derďaková
5. Plán zasadnutí OZ Rastislavice na rok 2020: 30. marec 2020, 22. jún 2020,
28.september 2020, 7. december 2020
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 1

Zdržal sa poslanec M.Macai.
Rozprava: Poslanec M.Macai – za rok 2019 sme mali 13 zasadnutí, veľa vecí sme
začali, ale nedoriešili. Zasadnutia sú hlavne pre starostu obce a 30.3. je neskoro. Aj na
dnešnom OZ schvaľujeme záležitosti, ktoré už iné obce dávno majú schválené. Preto
navrhujem častejšie zasadnutia.
Starosta M.Juhász: Zasadnutia OZ sú naplánované podľa zákona a tak, aby bolo
možné pripraviť štvrťročné uzávierky. Neplánovaných zasadnutí môže byť viac, podľa
potreby.
6. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ: Starosta M.Juhász vyhodnotil
uznesenie z 12. neplánovaného zasadnutia OZ a informoval o tom, že sa pripravoval
rozpočet obce na r. 2020 s výhľadom na r. 2021-2022, za čo vyslovil poďakovanie
Finančnej komisii, pracovníčkam OcÚ J.Pavelovej a Z.Kuricovej a tiež poslankyni Ing.
N.Pavelovej a za pomoc aj kontrolórke obce Ildikó Leszkó.
7. Príspevky pre miestne organizácie na r. 2020:
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržala sa poslankyňa Ing. N.Pavelová
DHZ vo výške ........................ 2500.......................€

Zdržal sa hlasovania: 1

FK Slovan vo výške.................3500.......................€
Rastislavická konopa vo výške.....700...................€
MS SČK .......................................400....................€
Klub dôchodcov..........................800.....................€
8. Stanovisko obecného kontrolóra k rozpočtu obce: Hlavná kontrolórka obce Ildikó
Leszkó prečítala Odborné Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020 a viacročného
rozpočtu na roky 2021 – 2022 obce Rastislavice. (príloha č.1)
9. Schválenie rozpočtu na r. 2020-2022. (príloha č. 3)
Za: 7 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

Rozprava: Poslanec P.Bednárik prečítal zápisnicu zo zasadnutia Finančnej komisie zo
dňa 2.1.2020. (príloha č.2)
Starosta M.Juhász vysvetlil, že suma za monitoring studní je uvedená v rozpočte na
r.2020, aj keď bol monitoring realizovaný v r.2019, pretože obec vtedy nedisponovala
financiami a zaplatí sa to v tomto roku.
10. Rôzne:
Diskusia: - G. Kuklišová prečítala diskusný príspevok. (príloha č.4) Podala poslancom
bulletin, ktorý vydalo mesto Trnava, ako pomôcku pre seniorov, o tom, ako sa mesto
stará o seniorov. Ďalej sa vyjadrila k osobným príplatkom zamestnancov Obecného
úradu. Nerozumie ako môže byť v rozpočte, keď sa hľadá každé euro, takáto suma na
osobný príplatok, ktorý nie je nárokovateľný. Zamestnávateľ ho môže upravovať,
hlavne keď sa krátia výdavky v iných položkách a konštatovala to aj FK. Pracovala v
školstve a tam bol osobný príplatok vyplácaný podľa disponibilných zdrojov a práce
nad rámec pracovnej povinnosti.
P.Schusnix: DHZ Rastislavice doteraz dostávalo príspevok vo výške 3000€ a teraz, keď
DHZ postúpilo do vyššej triedy, ročne absolvuje veľa zásahov, brigád, venuje sa
mládeži, organizuje akcie, OZ znížilo príspevok na 2500€. Takýto prístup môže
demotivovať mladých členov DHZ. Ešte mal pripomienku, že na bývalé hnojisko treba
dať rampy, lebo tabule tam nestačia.
-

Poslanec P.Bednárik: Veľa financií z rozpočtu obce bolo použitých pri rekonštrukcii
hasičskej zbrojnice a suma 2500€ neznamená, že je to konečná suma. Hasičom
poďakoval za činnosť.

-

Poslanec J.Barcaj: Pochválil výbornú akciu DHZ – Deň otvorených dverí. Na podobné
akcie by mohli hasiči čerpať z inej položky, nielen zo svojej dotácie.

-

Starosta M.Juhász: DHZ je najlepšie fungujúca organizácia v obci, ktorá okrem
záchranných akcií robí aj spoločenské. Obec sa bude snažiť pomôcť hasičom a uľahčiť
im činnosť.

-

Poslanec M.Macai: DHZ obci závidia aj okolité obce a my sme hrdí na ich činnosť. Ale
aj napr. Klub dôchodcov si veľa akcií platia sami členovia. Aj Futbalový klub by
potreboval viac peňazí a zháňajú si aj sponzorské. Veľa peňazí išlo na rekonštrukciu

zbrojnice, hasiči by mali byť spokojní. Obec nemôže uspokojiť všetky financie, ktoré
by spolky potrebovali.
-

D. Gonosová: Navrhla, aby sa nahradil operačný systém obce za taký, ktorým by sa
dali uhrádzať poplatky internet-bankingom.

-

Poslankyňa Ing. Pavelová: Všetky menšie obce majú štandardný operačný systém,
prispôsobený štátnej správe a naša obec si individuálne nemôže meniť systém.

-

Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr.Barcajová: Kedy bude schválené VZN o financovaní jednej
dvanástiny?

-

Starosta M. Juhász: Doteraz je to iba na základe dohody, ale bude to ošetrené
vydaním VZN.

-

G. Kuklišová: Pozvala všetkých na besedu s ombudsmankou v piatok 7.2.2020 o 15.oo
do KD Rastislavice. Beseda sa uskutoční ako súčasť vzdelávania v rámci Vidieckej
univerzity.

-

S. Košťálová: Opýtala sa, či sa plánuje opravovať múr na cintoríne a dom smútku,
ktoré sú v havarijnom stave.

-

Starosta M.Juhász: V r. 2020 plánujeme opraviť poškodený múr aj urobiť menšie
opravy na dome smútku.

-

R. Čačaný: Navrhol, že lepšie bude múr zvaliť a osadiť stĺpiky s pletivom.

13. Uznesenie prečítala členka návrhovej komisie poslankyňa Ing. Nikoleta Pavelová.
14. Záver: Starosta poprial prítomných do nového roka, poďakoval za účasť a ukončil 13.
neplánované zasadnutie OZ Rastislavice.

Overovatelia zápisnice: Peter Bednárik......................................
Juraj Barcaj .........................................

v Rastislaviciach, 14.1.2020

Zapísala: Mgr. Mária Derďaková

Príloha č. 1
Odborné Stanovisko hlavnej kontrolórky
Obce Rastislavice k návrhu rozpočtu na rok 2020
a viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Rastislavice na rok 2020,
viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov, nariadení a zásad :
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA
1. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov, nariadení a zásad :
Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2021, 2022 a návrhu rozpočtu na rok 2020 z hľadiska
zákonnosti ako aj z hľadiska metodickej správnosti a odbornosti jeho zostavenia
a predloženia na schválenie obecnému zastupiteľstvu .
2. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
•
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
konkrétne:
•
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
•
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon č.583/2004“).
•
Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia:
•
- zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého mesto vydalo všeobecne
záväzné nariadenia k jednotlivým miestnym daniam,
•
- zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
•
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení v z.n.p.
•
a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov
3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Rastislavice
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle dňa 30.12.2019 t.j. v
zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) v súlade s § 9 ods.2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Finančná komisia o rozpočte rokovala na zasadnutiach dňa 15.12.2019, 02.01.2020
B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU :

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2019
rovnako ako z vývoja hospodárenia Obce Rastislavice v roku 2019 a z čerpania rozpočtu v
roku 2019.
C . TVORBA NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU :
Návrh viacročného rozpočtu ako stredobodného ekonomického nástroja finančnej politiky
obce je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v členení
podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na :
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2020
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2021
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b)
rok 2022
Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených pod písmenom b) a písmenom c) nie sú záväzné.
Viacročný rozpočet na roky 2021 – 2022 je zostavený v rovnakom členení v akom sa
zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný
rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky majú len orientačný
charakter, a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. Viacročný
rozpočet na roky 2021 – 2022 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zmien a doplnkov vnútorne členený na :
a)
b)

bežné príjmy a bežné výdavky
kapitálové príjmy a výdavky

Vo viacročnom rozpočte na roky 2021 – 2022 sú vyjadrené vzťahy k štátnemu rozpočtu
v rámci financovania prenesených kompetencií štátu – hlavne príspevkové organizácie a
školské zariadenia.
D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU :
Na schválenie je predložený návrh rozpočtu Obce Rastislavice na rok 2020
Bežné príjmy:

598.291,00

Bežné výdavky:
rozdiel: prebytok

357.455,50
176.675,50

Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
rozdiel: schodok

352.000,00
370.050,00
-18.050,00

FO príjmy:

1, Daňové príjmy
452.121,00
2, Nedaňové príjmy 82.010,00
3, Granty a transfery 64.160,00

FO
47.100,00
rozdiel: schodok
47.100,00

výdavky:

Spolu
príjmy
950.291,00
Spolu
výdavky
727.505,50
rozdiel:
222.785,50

bez

FO:

bez

FO:

Spolu príjmy:
Výdavky spolu:
rozdiel:

-

950.291,00
941 355,50
8.935,50

,-

Celkovému rozpočtu do výdajov sa započítajú výdavky RO ŠK 162.000,00
1. ROZPOČET PRÍJMOV :
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 je zostavený ako prebytkový, obsahuje celkové príjmy a
výdavky vo výške 950.291,00 Eur, čo predstavuje približne príjmy odhadnuté podľa
predpokladov príjmov z podielových daní spolu z príjmami obce a transfermi. Návrh
predbežne uvažuje s kapitálovými príjmami v sume 352.000 Eur. Takto zostavený návrh
rozpočtu je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2021 – 2022 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zmien a doplnkov nie sú záväzné.
ZÁVER:
Na základe uvedených skutočností o d p o r ú č a m Obecnému
zastupiteľstvu
v Rastislaviciach predložený návrh rozpočtu na rok 2020 s ch v á l i ť a návrh
viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022 v z i a ť n a v e d o m i e.
Stanovisko hlavného kontrolóra sa týka zákonnosti a správnosti metód použitých pri
zostavovaní rozpočtu. Nezohľadňuje určovanie priorít ani výšku čerpania výdavkov v
jednotlivých kapitolách.

Ildikó Leszkó
hlavná kontrolórka
Príloha č. 2

Príloha č.3
Rozpočet obce Rastislavice na r. 2020 - 2022

Príloha č. 4
Diskusný príspevok Mgr. G. Kuklišovej

