Obec Rastislavice
PROGRAM
14. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa uskutočnilo
dňa 11. mája 2020 /pondelok/ o 17.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. Prerokovanie rozpočtu obce za rok 2019
8. Kontrola plnenia rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2020 a schválenie úprav rozpočtu na
rok 2020
9. Schvaľovanie dodatku k VZN č. 1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v ZŠ s MŠ
Rastislavice
10. Prerokovanie a schválenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Rastislavice
11. Prerokovanie a schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Rastislavice
2020-2025
12. Zriadenie a voľba Sociálnej komisie a doplnenie členov do odborných komisií
13. Interpelácia poslancov
14. Diskusia
15. Uznesenie
16. Záver

V Rastislaviciach, 11.5.2020

Miroslav Juhász, starosta obce

Obec Rastislavice
Uznesenie č. 14/2020
Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schvaľuje:
1. Program 14. plánovaného zasadnutia OZ Rastislavice
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
2. Návrhovú komisiu: Ing. Ján Pochyba, Michal Macai
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
3. Overovateľov zápisnice: Emília Kovarčíková, Ing. Ingrid Pojezdalová
Za: 6 poslancov
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
4. Určuje za zapisovateľa: Mgr. Máriu Derďakovú
8. Úpravu rozpočtu obce na rok 2020 s úpravami: a) navýšiť položku č.14105106370042
o sumu 5000€, b) upraviť v rozpočte sumu 50000€
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
9. Dodatok k VZN č. 1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v ZŠ s MŠ Rastislavice
Za: 6 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

10. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rastislavice
Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach odkladá schvaľovanie Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce na najbližšie zasadnutie OZ. Ukladá starostovi obce za
úlohu zriadiť komisiu, ktorá tento dokument prepracuje.
11. Komunitný plán sociálnych služieb obce Rastislavice 2020-2025 s úpravami: doplniť
pediatrickú ambulanciu, v časti Sociálne dávky vypustiť vetu č.3, vypustiť vetu
o pedagogickom dozore nad dospievajúcou mládežou, doplniť číslovanie strán.
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

12. Zriadenie a voľbu Sociálnej komisie a doplnenie členov do odborných komisií:
Sociálna komisia: Emília Kovarčíková – predsedníčka, Jarmila Pavelová – členka, Eva
Rožková - členka
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

OZ berie na vedomie:
- Rozpočet obce za rok 2019 s pripomienkami
- Správu starostu obce o kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
- Správu starostu obce o činnosti OcÚ v Rastislaviciach za uplynulé obdobie
- Rezignáciu Ing. Jána Pochybu na post predsedu Komisie kultúry, športu a školstva

Miroslav Juhász, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v obci Rastislavice
ZÁPISNICA
napísaná na 14. plánovanom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, konanom
dňa 11.5.2020 o 17.oo v Kultúrnom dome v Rastislaviciach

Prítomní: Peter Bednárik, Ing. Ján Pochyba, Emília Kovarčíková, Michal Macai, Ing. Ingrid
Pojezdalová, Juraj Barcaj
Neprítomná: Ing. Nikoleta Pavelová – ospravedlnená
Hostia: Ildikó Leszkó – hlavná kontrolórka obce, Jarmila Pavelová – účtovníčka OcÚ
1. Otvorenie:
14. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva bez účasti verejnosti otvoril
starosta obce Miroslav Juhász, ktorý privítal prítomných poslancov a hostí. Keďže
bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé
rokovať. Uviedol že rokovanie bude prebiehať podľa programu, ktoré Obecné
zastupiteľstvo schválilo.
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

Rozprava: Poslanec M. Macai žiadal, aby bola správa o činnosti Obecného úradu
predkladaná písomnou formou, aby poslanci dostávali návrh uznesenia.
Pripomienkoval, že na úradnej tabuli neboli s pozvánkou na 14. zasadnutie OZ
zverejnené dokumenty, o ktorých sa bude rokovať. Na to mu odpovedala hlavná
kontrolórka, že tieto dokumenty sa nemusia zverejňovať, stačí iba pozvánka.
2. Návrhová komisia: Ing. Ján Pochyba, Michal Macai
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

3. Overovatelia zápisnice: Emília Kovarčíková, Ing. Ingrid Pojezdalová
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

4. OZ berie na vedomie, že zapisovateľkou je Mgr. Mária Derďaková
5. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ Rastislavice: Starosta
obce informoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ sa priebežne plnia.
6. Správa o činnosti Obecného úradu v Rastislaviciach za uplynulé obdobie: Správu
prečítal starosta obce – príloha č. 1
Rozprava: Poslanci sa zhodli na tom, že nájsť vhodné priestory na prevádzku obchodu
počas rekonštrukcie je úlohou Jednoty a nie obce. Ing. I. Pojezdalová sa informovala
na termín začatia rekonštrukcie Kultúrneho domu. Starosta odpovedal, že agentúra,
ktorá má projekt na starosti je zodpovedná za dlhý proces schvaľovania. Ďalej
poslankyňa kritizovala ochranný náter sôch na námestí, ktoré podľa jej vyjadrenia sa

nepáči občanom. Je príliš tmavý a lesklý. Starosta odpovedal, že k výberu náteru sa
vyjadril odborník na farby a vybral takú, ktorá spĺňa ochrannú úlohu dreva.
7. Prerokovanie rozpočtu obce za rok 2019
Rozprava:
P. Bednárik prečítal správu Finančnej komisie – príloha č.2.
M. Macai: Finančná komisia (ďalej FK) žiadala, aby sa urobil poriadok s úpravami
v rozpočte, aby starosta predkladal OZ štvrťročné výkazy o hospodárení a nerobí tak.
V minulosti sa OZ celý rok o rozpočet nestaralo, a potom dodatočne schválilo úpravy.
Ale takto to nemôže ísť ďalej. Po viac ako roku máme urobiť tú istú vec, proti ktorej
FK bojuje. Napr. do nadstavby hasičskej zbrojnice starosta bez súhlasu OZ presunul
mimo plánovanej investície ešte cca 24tis.€ Na realizáciu chodníkov presunul 3500€,
opäť bez schválenia OZ a až teraz to predkladá na schválenie. Teraz nám predložil
hospodárenie za prvý štvrťrok 2020 a je to bez pripomienok – takto sa to má robiť.
Starosta: Rok 2019 je špecifický, pretože nastúpila nová ekonómka, ktorá bez
zaučenia odchádzajúcou ekonómkou, musela systémovo spracovávať veci v obecnom
účtovníctve, čo nebolo pre ňu jednoduché a je toho veľa. Nemohli sme nechať
zbrojnicu bez elektriny a kúrenia. Peniaze sa nestratili, ale použili na rekonštrukciu
zbrojnice, ktorá to potrebovala.
M. Macai: Starosta nemal nechať odísť p. Markovičovú bez toho, aby všetko
odovzdala tak, ako mala. To však neospravedlňuje premiestnenie financií na DHZ. Ja
vytýkam systém financovania, nie to, že peniaze išli na zbrojnicu.
Starosta: Pôvodná dohoda bola, že členovia DHZ urobia elektrinu svojpomocne.
Ing. J.Pochyba: Hasiči vtedy prehlásili, že si urobia elektrinu sami. V r.2016 som im
urobil projektovú dokumentáciu, v ktorej bol výmer 16800€, takže hasiči vedeli o akú
sumu ide, napriek tomu do toho išli. Ing. Pavlom Nerečom a Petrom Schusnixom bolo
garantované, že zoženú potrebnú sumu na elektroinštaláciu, čo žiaľ nedoržali.
P. Bednárik: Starosta nemá takú právomoc, aby takúto vysokú investíciu mohol
z rozpočtu bez schválenia OZ preinvestovať.
M. Macai: Za takúto úpravu rozpočtu na rok 2019 hlasovať nebudem.
Starosta: Za úpravu rozpočtu sa nehlasuje, to sa iba berie na vedomie. Z najhoršieho
sme však vonku, bolo to potrebné takto urobiť a sľubujem, že už budeme pracovať
systémom, na ktorom sme sa dohodli s FK.
J. Pavelová: Suma 3124,44€ bola navýšená za odvoz nebezpečného odpadu –
eternitu, ktorý je povinná podľa zákona obec zlikvidovať, ak sa takýto odpad nájde
v katastri obce napr. na čiernej skládke.
Starosta: Od občanov bolo takéhoto odpadu málo, najviac ho bolo zo strechy
zbrojnice.
P. Bednárik: Navrhujem prerobiť kompostovisko na zberný dvor s triedeným
odpadom.
Starosta: Obec dostala tento priestor s podmienkou, že tam bude iba kompostovisko.
Môžeme začať rokovať s PD o možnostiach rozšírenia týchto podmienok.

8. Kontrola plnenia rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2020 a schválenie úprav rozpočtu na
rok 2020
Poslanci sa uzniesli, že v úprave rozpočtu treba navýšiť položku č. 14105106370042
(odpadové hospodárstvo) o sumu 5000€.
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

Rozprava:
P. Bednárik: V položke 1 41 01 1 1 637 027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného
pomeru je plnenie v sume 2.932,35 €, ale obec dohodárov nemala.
J. Pavelová: To sú za dohody z decembra 2019. Menila sa minimálna mzda, preto sa
jednému dohodárovi doplácalo cca 930€.
P. Bednárik: Za akú prácu to bolo?
J. Pavelová: Za posudky.
Starosta: Bola to odmena za pomoc ekonómke pri ročnej uzávierke.
9. Schvaľovanie dodatku k VZN č. 1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v ZŠ s MŠ
Rastislavice – príloha č.3
Rozprava:
Mgr. S. Barcajová, riaditeľka ZŠ s MŠ: V XII./2019 sme žiadali na podnet zástupkyne
pre MŠ peniaze na nákup pomôcok do MŠ, lebo neboli na to peniaze. Ale keď sa
peniaze naakumulovali, zistili sme, že máme dosť financií, preto sme navrhli zníženie
poplatkov za pobyt dieťaťa v MŠ. Pri zvýšení pásma za stravné sa zvýšil príjem financií
pre ZŠ s MŠ a financie sa tak nahromadili, že sa nestíhali míňať na stravu, lebo na iné
sa tieto peniaze minúť nemôžu. Preto nie je nutné, aby rodičia platili vyššie pásmo,
postačuje aj nižšie 1. pásmo.
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

10. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rastislavice
Rozprava:
M.Macai: V predloženom dokumente našla Finančná komisia chyby, preto navrhujem
odložiť schvaľovanie a pripraviť kvalitné zásady hospodárenia.
Starosta: Navrhujem stiahnuť tento bod z programu, vytvoriť komisiu, ktorá pripraví
nové zásady na schválenie.
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

11. Prerokovanie a schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Rastislavice
2020-2025 – príloha č.4
Rozprava:
M.Macai: Pochválil kvalitný komunitný plán.
Poslanci sa uzniesli, že je potrebné do komunitného plánu doplniť informáciu o tom,
že v obci je 1x týždenne pediatrická ambulancia, vynechať vetu č. 3 v časti Sociálne
dávky, vetu o pedagogickom dozore nad dospievajúcou mládežou a doplniť
očíslovanie strán.

Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

12. Zriadenie a voľba Sociálnej komisie a doplnenie členov do odborných komisií
Rozprava:
Starosta: Navrhol členov Sociálnej komisie – E. Kovarčíkovú za predsedkyňu,
J.Pavelovú a E. Rožkovú – za členky
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

Ing. J. Pochyba: Vzdal sa postu predsedu v Kultúry, školstva a športu z dôvodu
pracovnej zaneprázdnenosti. – príloha č. 5
13. Interpelácia poslancov: M.Macai predložil požiadavku na stanovisko hlavnej
kontrolórky obce – príloha č.6
14. Diskusia
M. Macai: Žiadal, aby výkaz o odmene za poslanecký mandát bol vypracovaný presne
a s informáciami za účasť na zasadnutiach. Informoval, že spolu s poslancom J.
Barcajom zakúpili za tieto odmeny nerezový riad do školskej kuchyne.
Ing. J. Pochyba: Navrhol, aby sa nastolil na verejných zasadnutiach OZ poriadok, aby
verejnosť nediskutovala počas rokovania, ale dostala priestor iba v diskusii, pretože
to narúša celkový priebeh zasadnutia OZ, poslanci sa nemôžu sústrediť na
rozhodnutia o bodoch programu.
Mgr. M. Derďaková: Požiadala zastupiteľstvo o súhlas k zakúpeniu diktafónu na
skvalitnenie zapisovateľskej činnosti a nákup živého plotu do areálu detského ihriska
pred školou.
E. Kovarčíková: Za komisiu pre ochranu verejného poriadku oznámila, že hlavná
kontrolórka obce, riaditeľka školy a starosta obce si splnili svoju zákonnú povinnosť
a odovzdali majetkové priznania. Priznanie starostu obce bude zverejnené na úradnej
tabuli.
P.Bednárik: Požiadal hlavnú kontrolórku obce, aby na úradnej tabuli bolo zverejnené
správne stanovisko k rozpočtu obce.
15. Uznesenie prečítal člen návrhovej komisie, poslanec Ing. Ján Pochyba.
16. Záver: Starosta poďakoval za účasť a ukončil 14. plánované zasadnutie OZ
Rastislavice.

Miroslav Juhász, starosta obce

Overovatelia zápisnice: Emília Kovarčíková......................................
Ing. Ingrid Pojezdalová .........................................

v Rastislaviciach, 13.5.2020

Zapísala: Mgr. Mária Derďaková

