Obec Rastislavice
PROGRAM
15. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa uskutočnilo
dňa 20. júla 2020 /pondelok/ o 18.oo hodine v klubovni DHZ v Rastislaviciach
1. Otvorenie
2. Sľub novej poslankyne Jarmily Šurábovej
3. Voľba návrhovej komisie
4. Voľba overovateľov zápisnice
5. Určenie zapisovateľa
6. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ Rastislavice
7. Správa o činnosti Obecného úradu v Rastislaviciach za uplynulé obdobie
8. Úprava rozpočtu na rok 2020 v príjmovej a výdavkovej časti
9. Schválenie Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami obce Rastislavice
10. Zrušenie členstva obce Rastislavice v združení obcí mikroregiónu Cergát - Váh
11. Voľba predsedu komisie kultúry, športu a školstva
12. Voľba člena komisie verejného poriadku, životného prostredia a požiarnej ochrany
13. Plán kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2020
14. Interpelácie poslancov
15. Diskusia
16. Uznesenie
17. Záver

V Rastislaviciach, 20.7.2020

Miroslav Juhász, starosta obce

Obec Rastislavice
Uznesenie č. 15/2020
Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schvaľuje:
1. Program 15. zasadnutia OZ Rastislavice
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

3. Návrhovú komisiu: Ing. Ján Pochyba, Ing. Ingrid Pojezdalová
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

4. Overovateľov zápisnice: Emília Kovarčíková, Juraj Barcaj
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

8. Úpravu rozpočtu obce na rok 2020 v príjmovej a výdavkovej časti
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

9. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rastislavice
Za: 5 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

10.Zrušenie členstva obce Rastislavice v združení obcí mikroregión Cergát-Váh,
Novozámocká 56, 94110 Tvrdošovce, IČO: 36105741.
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

11. Za predsedu komisie kultúry, športu a školstva: Juraja Barcaja
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

12.Za člena komisie verejného poriadku: Ing. Martina Gonosa
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

13.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie 2.polroka 2020
Za: 5 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
OZ berie na vedomie:
- Určenie zapisovateľa: Mgr. Mária Derďaková
- Správa starostu obce o kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
- Správa starostu obce o činnosti OcÚ v Rastislaviciach za uplynulé obdobie
- Vzdanie sa poslaneckého mandátu poslanca Michala Macaia a náhradníka Ing. Petra
Bekéniho
- Sľub poslankyne Jarmily Šurábovej
Miroslav Juhász, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v obci Rastislavice
ZÁPISNICA
napísaná na 15. plánovanom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, konanom
dňa 20.7.2020 o 17.oo v klubovni DHZ v Rastislaviciach

Prítomní: Ing. Ján Pochyba, Emília Kovarčíková, Ing. Ingrid Pojezdalová, Juraj Barcaj, Jarmila
Šurábová
Neprítomní: Ing. Nikoleta Pavelová a Peter Bednárik – ospravedlnení
Hostia: Jarmila Pavelová – účtovníčka OcÚ
1. Otvorenie:
15. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva bez účasti verejnosti (z dôvodu
rekonštrukcie KD, nebolo možné uskutočniť verejné zasadnutie OZ, nakoľko by sa
nedodržali bezpečnostné opatrenia proti COVD-19) 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: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

2. Sľub novej poslankyne OZ Rastislavice Jarmily Šurábovej:
Starosta obce informoval poslancov, že dňa 6.7.2020 sa písomne vzdal poslaneckého
mandátu Michal Macai (príloha č.1). Podľa výsledkov v komunálnych voľbách mal po
ňom nastúpiť Ing. Peter Bekéni, ktorý sa tiež vzdal mandátu (príloha č.2). Ďalšou
v poradí bola Jarmila Šurábová, ktorá poslanecký mandát prijala (príloha č.3). Po
zložení sľubu sa p. Šurábová podpísala do pamätnej knihy.
3. Návrhová komisia: Ing. Ján Pochyba, Ing. Ingrid Pojezdalová
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

4. Overovatelia zápisnice: Emília Kovarčíková, Juraj Barcaj
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

5. OZ berie na vedomie, že zapisovateľkou je Mgr. Mária Derďaková
6. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ Rastislavice: Starosta
obce informoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ sa priebežne plnia,
alebo už boli splnené.
7. Správa o činnosti Obecného úradu v Rastislaviciach za uplynulé obdobie: Správu
prečítal starosta obce – príloha č. 4
Rozprava: Starosta informoval, že Ing. Martin Gonos vysadí nové dreviny namiesto
vyrúbaných náletových.

8. Prerokovanie úprav rozpočtu obce na rok 2020 – príloha č.5
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

Rozprava: Finančná komisia vzniesla požiadavky na úpravu rozpočtu - Správa
Finančnej komisie – príloha č.6. a všetky tieto požiadavky ekonómka J.Pavelová
zapracovala do rozpočtu.
E.Kovarčíková: Dotaz na položku 2548 – sčítanie domov a bytov – ide o štátne
peniaze. Ďalej na položku 632 poštovné a komunikačné služby, kde je navýšenie
2800€, čo je dosť veľa. J.Pavelová: Tam sú zahrnuté telefóny a všetky poplatky –
poštovné, 4ks sim-karty na verejné osvetlenie (sú riadené dátovo), internet a ešte aj
poplatky sa zvýšili.
Ing. Pochyba: Odporučil túto položku rozložiť, aby bolo prehľadnejšie vidieť, ktoré
poplatky sú za čo. – Poslanci sa dohodli, že táto zmena sa uskutoční až v novom
rozpočte.
Ing.Pojezdalová: Položka 24 – odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru a tarifný
plat kontrolórky: J.Pavelová: To boli dohodári p.Palica a P.Hozzán, ktorí už nepracujú,
tak sa táto položka znížila, lebo teraz p.Pavlíček bude nepravidelne vypomáhať podľa
potreby. Plat kontrolórky je 140€/mesiac podľa r. 2019.
9. Schválenie Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami obce Rastislavice –
príloha č. 7
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

Rozprava: Starosta: Návrhy zásad boli dva – od obce aj od Ing. Pavelovej, ktorej návrh
sa mi zdá dôslednejšie a odbornejšie spracovaný a odporúčam ho schváliť.
E.Kovarčíková: V článku 15 – pravidlá hospodárenia s reprezentačným fondom je
uvedené, že OZ schvaľuje výdavky na jednorázové pohostenie vo výške viac ako 500€
- z čoho to bude účtované? Starosta: Ak sa stane mimoriadna príležitosť, kde treba
použiť financie vo výške viac ako 500€, tak to musí OZ schváliť a budú účtované
z reprezentačného fondu.
10. Zrušenie členstva obce Rastislavice v združení obcí mikroregiónu Cergát – Váh
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

Rozprava: Starosta: Na podnet starostu obce Tvrdošovce navrhujem zrušiť členstvo
v združení Cergát-Váh, nakoľko je nefunkčné a obec nemala z členstva žiadne výhody.
Naša obec je v združení Cedron Nitrava, kde platíme členské 1€/občana a už sme aj
nejaké prostriedky získali odtiaľ a máme prísľub dotácie na chodníky.
11. Voľba predsedu komisie kultúry, športu a školstva - Juraj Barcaj.
Rozprava: Starosta: Na minulom zasadnutí OZ sa Ing. Pochyba vzdal funkcie predsedu
z dôvodu zaneprázdnenosti, ale členom zostáva. Navrhujem za predsedu J.Barcaja.
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

12. Voľba člena komisie verejného poriadku, životného prostredia a požiarnej ochrany
– Ing. Martin Gonos.

Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

13. Plán kontrolnej činnosti na obdobie hlavnej kontrolórky na obdobie od 01.07.2020
do 31.12.2020 – príloha č. 8
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

14. Interpelácia poslancov
15. Diskusia
Ing. Pochyba: Upozornil na nebezpečenstvo pripravovanej výstavby plazmovej
spaľovne odpadu v Seliciach, ktorej škodlivý dopad by ohrozil aj obec Rastislavice
a vyzval poslancov OZ, aby sa zapojili do petície proti výstavbe a spropagovali by
nesúhlas aj medzi občanmi.
J.Barcaj: Požiadal starostu obce, aby vyzval občanov, ktorí majú neupravené
a zanedbané pozemky na ich úpravu, aby neznepríjemňovali život susedom. Navrhol,
aby J.Kuric nechodil na kosačke zbytočne veľa (napr. na obed domov).
Starosta: Vyzývame takýchto občanov, aj osobne za nimi chodím a znovu sa prejdem
po obci, zistím tieto zanedbané pozemky a vyzvem majiteľov k náprave.
J. Šurábová: Upozornila na veľké smetisko, ktoré sa hromadí na dvore J. Rybára
a vytvárajú sa tak podmienky na premnoženie hlodavcov a šíri sa odtiaľ neznesiteľný
zápach. Treba nájsť riešenie.
J. Barcaj: Problémom je uskladnenie áut na súkromnom pozemku medzi záhradami,
lebo sa tým znečisťuje životné prostredie, podzemné vody a v prípade požiaru tam
hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Navrhujem predvolať p. Daňa na Obecný úrad, riešiť
to najskôr dohovorom a ak to nepomôže, potom úradnou cestou.
Ing. Pojezdalová: Okrem toho zaviezol jarok stavebným odpadom, znečisťuje chodník
blatom, nedá sa po ňom chodiť. Navrhujem napísať na okresný úrad šťažnosť.
Starosta: Ja som s ním už raz rozprával a po dohovore urobil menšiu nápravu, ale
znovu pokračuje.
Starosta: Odpoveď na list predsedníčky KDR p. Kuklišovej – príloha č.9:
1a.Na web stránke obce bolo uvedené % separácie odpadu pretože spoločnosť
Brantner to potrebovala mať zverejnené, ale táto informácia bola zverejnená v sekcii,
ktorá po čase preradí oznamy do archívu a už nie sú viditeľné, iba po vyhľadávaní. Za
rok sme odovzdali 29,3t odpadu a miera separácie je 21,88%, čo nám určuje sadzbu
na rok 2020 vo výške 22€/t. Táto informácie je znovu a nastálo zverejnená na webe
v sekcii Úrad – Odpadové hospodárstvo.
1b.Separovaný zber fungoval normálne, ja som sa rozprával s Ing. Markusekovou
z Brantnera rozprával a potvrdila, že zber aj komunálny aj separovaný bol braný tak
ako inokedy. Ing. Pojezdalová: myslia sa tma plasty ako sú kvetináče a pod., ľudia sa
hnevajú, že berú sa iba pet fľaše a nie iný plast. Starosta: Berú sa aj plasty, a keď
nezobrali, tak preto, že to bolo pomiešané a zle separované. S tými občanmi, ktorým
nezobrali, sme si to vysvetlili a p.Kuricová im volala a vysvetlila. V Palárikove nemajú
kapacity, aby to tam separovali.

1c. Haluzoviny sa budú brať tak ako inokedy, keď bude vyhlásený zber, bude to
zadarmo, navyše odvoz bude spoplatnený. Na poplatkoch sa dohodneme s OZ.
1d. Ak bude vyhlásená výzva, tak budeme žiadať dotáciu na kompostéry, ale pokiaľ
viem, všetko je pozastavené. Ing. Pojezdalová: Toto je spustené, len je otázne, či
bude o to záujem. Zo spoločnosti Priatelia zeme by urobili k tomu aj prednášku, ľudia
by dostali zadarmo kompostéry, ale nie každý vie kompostovať. Pretože, môže
vzniknúť problém, že kto nevie kompostovať, vznikne odpad, ktorý nikto zadarmo
neodvezie a nezlikviduje. Starosta: Ak je to tak, tak budeme žiadať dotáciu. Mali sme
v pláne urobiť dotazník, zistiť záujem o kompostéry, urobiť prednášku pre občanov.
Lebo nejde iba o odpad zo záhrady, ale aj o odpad z kuchyne, lebo na ten sú špeciálne
nádoby, ktoré treba každých 14 dní vyvážať. Teraz nemáme kde urobiť prednášku.
Ing. Pojezdalová: Treba urobiť prieskum, aký by bol záujem a podľa toho to
zorganizovať napr. v reštaurácii Talisman. Starosta: Môžeme to aj na dvakrát urobiť,
ak by bol záujem. E.Kovarčíková: Sme na dedine, tak ľudia odpad z kuchyne majú kde
dať. Za kompostéry som. Starosta: Problém je nielen s domácnosťami, ale obec kosí
cca 2ha plochy a tento odpad tiež treba niekde dávať a možno by mohli byť nejaké
spoločné kompostéry, kde by to nosili. Ing. Pojezdalová: Na to by musel byť človek,
ktorý by na to dohliadal a pracoval s kompostom, inak z toho vznikne hnoj. Záver:
Dotazníkom sa zistí záujem občanov o kompostéry a podľa toho sa zorganizuje
prednáška.
2b.E. Kovarčíková: Ja som vypracovala návrh náplne práce Sociálnej komisie (na web
stránke obce je zverejnený hneď, ako som ho odovzdala od 6.7.). V dotazníku
(vyhodnotenie je zverejnené na web stránke obce v sekcii Úrad – oznamy) ku
komunitnému plánu ( - príloha č.10) sa zapojilo do odpovedí 63 respondentov.
Možno by bolo na zváženie, aj inou formou, nielen elektronickou. Vytlačiť dotazník
a rozniesla by som ho po obci, aby sa zapojilo čo najviac ľudí. Najväčší problém majú
ľudia so starými ľuďmi. Starosta: čo sa týka poďakovania p. Paukovej a Kořínkovej, je
to veľmi málo, pretože v obci máme kopu ľudí, ktorí nám pomohli výrazným
spôsobom, napr. p. Schusnixová ušila vyše 320 rúšok! A šije stále ďalej. Na
predchádzajúcom zastupiteľstve ja som už menovite ďakoval občanom, ktorí
pomohli. Keď pandémia skončí, možno to poďakovanie bude aj iným spôsobom
a všetkým, ktorí pomohli a stále pomáhajú, takže treba všetkých spomenúť, nielen
tieto dve, ktorých pomoc samozrejme nespochybňujem.
3a.Nezverejnenie plánu kontrolnej činnosti je chyba naša, ale už je to zverejnené.
3b.Zverejňovanie zvukových záznamov z neverejných zasadnutí OZ je vyriešené.
Kúpili sme diktafón a záznam z 15. OZ bude zverejnený do 48 hodín. 14. OZ nemohlo
byť zverejnené, nakoľko sme vtedy nemali techniku na urobenie záznamu. Aj bývalý
poslanec M. Macai dostane odpoveď, ktorá bude zverejnená, nie je v tom problém.
Neviem, či treba upravovať kvôli zverejneniuzvukového záznamu rokovací poriadok
zasadnutí Oz, pretože to upravuje novela zákona. Ing. Pochyba: Zákon je nad VZN
a smernice, a ak to určuje zákon, tak si myslím, že to nemusíme riešiť.
4. Nestotožňujem sa s p.Kuklišovou, aké tlačivo má byť zverejnené ako majetkové
priznanie. To tlačivo má v prvom rade spĺňať zákonom predpísané náležitosti, ja aj p.
riaditeľka školy aj kontrolórka obce, sme podali majetkové priznania na rovnakých
tlačivách so všetkými záležitosťami, zákonnú povinnosť sme si splnili. Inventúra je
záležitosťou poslancov, k tomu sa vyjadrovať nebudem. Menoval som komisiu a na
nej záleží, aby sa dohodli, ako a kedy inventúru vykonajú. Ing. Pochyba: My sme

inventúru išli urobiť, ale sme sa dohodli s p. Pavelovou, že tam treba urobiť nejaké
zmeny. Prišla do toho pandémia, ale všetko je pripravené a je na p. predsedovi
P.Bednárikovi, kedy zvolá komisiu a fyzicky sa to dokončí. Starosta: Čo sa týka
obecného časopisu, tento rok časopis nebude, lebo s ním nie je počítané ani
v rozpočte a peniaze v tejto situácii ani nebudú (pozn.mimo záznam – zamestnanci
Obecného úradu nemali home office, pracovali v skrátenom režime podľa nariadenia
vlády). Po dovolenkovom období zvoláme redakčnú radu, kde sa dohodneme na
rozsahu, štruktúre, grafike a hlavne na rozpočte časopisu. Moja predstava je taká, že
hlavne bude časopis v elektronickej podobe, aby si ho mohli stiahnuť a len minimálny
náklad bude tlačený pre starších občanov. Ale položka musí byť v rozpočte na časopis
schválená.
Starosta: Dostali sme ponuku na inštalovanie meračov rýchlosti pri vstupoch do obce.
Je to možné urobiť aj na splátky, cenová ponuka je 1950€ (napojenie na verejné
osvetlenie) alebo 2350€ (napojenie na solárne panely). Ing. Pochyba: Keby sme
inštalovali dva merače od Jatova a Komjatíc, to by išlo o sumu okolo 5000€ (vrátane
poplatkov). Starosta: Možno by to malo byť podložené aj nejakou štatistikou
nehodovosti. J.Barcaj: Mohla by sa dať oficiálna žiadosť na dopravný inšpektorát
v NZ, aby tu bola častejšie hliadka, lebo autá v obci jazdia rýchlo. Starosta: To máme
s políciou dohodnuté a spolupracujeme s nimi. E.Kovarčíková: Boli by to vyhodené
peniaze, lebo v obci podľa vyhlášky treba dodržiavať rýchlosť a kto má vodičský
preukaz, pozná predpisy. Ing. Pochyba: Možno by to malo psychologický efekt, ale
keď na to nemáme možnosť získať dotáciu, je to pre obec drahé.
Ing. Pojezdalová: Nie sú vo výhľade nejaké granty na revitalizáciu obce – výsadba
zelene, lebo tá je hrozná. Starosta: V predchádzajúcom období sme stromy sadili
živelne, zapájali sa do toho aj miestne spolky.
E. Kovarčíková: Keď už máme zásady hospodárenia s financiami, mali by sme v prvom
rade schváliť novelizovaný štatút obce, od ktorého by sa všetky tieto zásady odvíjať.
Je pripravený, ale treba ho dotiahnuť do úspešného konca.
16. Uznesenie prečítal člen návrhovej komisie poslanec Ing. Ján Pochyba.
17. Záver: Starosta poďakoval za účasť a ukončil 15. plánované zasadnutie OZ
Rastislavice.

Miroslav Juhász, starosta obce

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

v Rastislaviciach, 22.7.2020

Zapísala: Mgr. Mária Derďaková:............................

