Správa o činnosti Obecného úradu v Rastislaviciach, prečítaná na 15. zasadnutí OZ
Rastislavice

1. Dokončujú sa prípravy na inštaláciu dvoch spomaľovačov v druhej ulici, ktorá by mala
byť uskutočnená v najbližších dňoch. Organizácia, ktorá zabezpečuje dopravný plán už
dokončuje prípravné úkony.
2. Pripravuje sa odovzdanie detského ihriska do užívania. Technická inšpekcia vykonala
kontrolu a našla vyše 20 nedostatkov, ktoré sa týkajú hlavne starých prvkov. Závady sa
musia do 30 dní odstrániť a potom znovu prebehne kolaudácia. Ak bude všetko
v poriadku, detské ihrisko bude sprístupnené.
3. Upravoval sa rozpočet obce z dôvodu nových skutočností a zníženia príjmu obce, čo
zapríčinila kríza pandémie.
4. Naďalej sa šijú rúška a zabezpečujú sa hygienické a bezpečnostné opatrenia v súvislosti
s COVID-19.
5. Uskutočnil sa tradičný odber krvi v spolupráci s MS SČK a Kalvín penziónom.
6. Starosta obce podal trestné oznámenie na firmu, ktorá mala dodať kvalitné rúška
hasičom. Faktúra bola zaplatená a objednaný tovar neprišiel, firma nereaguje na výzvy.
7. Priebežne prebieha súdny spor o dvojité vlastníctvo cesty pri obchode rod. Krvavej,
predbežne je cesta vlastníctvom obce.
8. Prebieha vyšetrovanie kvôli nezákonnému výrubu náletových drevín popri obecnej
ceste.
9. Začína sa rekonštrukcia Kultúrneho domu, ktorý je na 95% vysťahovaný, zmluva je
podpísaná a s prácami sa začne ešte do konca júla. Na brigáde pri sťahovaní sa
zúčastnili členovia FK Slovan a p. Pavlíček.
10. Od 1.7.2020 nastúpili opäť na práce pracovníci VPP, ktorí pomáhajú hlavne s kosením.
11. Ako pomoc pri prácach s traktorom začal pracovať p. Peter Pavlíček.
12. V druhej ulici sa budú montovať dve nové trafostanice.
13. Kúpil sa nový chlorátor, pretože oprava starého by bola nerentabilná.
14. Rokovalo sa s Bytkomfortom ohľadom zúčtovania r. 2014-2020.
15. O.Z. Máme radi Rastislavice darovalo obci lavičky a koše, ktoré sú umiestnené na
oboch cintorínoch a pri kostoloch a tiež v KD.
16. Cvičenky zumby úspešne reprezentovali obec na súťaži vo varení gulášu v Poľnom
Kesove, kde získali 3. miesto.

V Rastislaviciach, 20.7.2020

Miroslav Juhász, starosta obce

