Žiadosť o zaujatie stanoviska a vyjadrenie sa k otázkam v diskusii na zasadnutí OZ
dňa 6. 7. 2020
1. Oblasť - Odpadové hospodárstvo - Separovaný zber:
a) Prečo nie je na webe uvedené percento separácie odpadu a spôsob jeho výpočtu za rok 2019 ?
V zmysle § 4 Zákona č. 329/2018 Z. z. ods. (6) – cit. : Obec je povinná na svojom webovom sídle,
ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych
odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka. Je to
dôležité z hľadiska informovanosti a budúcej platby za odpad, ktorá sa výrazne zvyšuje. Viď.
tabuľka
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b) Prečo sa za posledné 3 mesiace nebrali zmesné plasty, prečo sa to nerieši a prečo o tom nie sú
občania informovaní ?
c) Zber haluzovín – doriešiť odvoz od občanov, nie každý má možnosť individuálneho odvozu na
skládku biologického odpadu (napr. určiť sadzbu za odvoz doplnkom vo VZN
d) Otázka na starostu a podnet pre Komisiu pre životné prostredie – „Máte v pláne na rok
2021 požiadať o dotáciu z Environmentálneho fondu na kompostéry pre domácnosti na
zhodnotenie biologického odpadu ?“ Viac info na webe http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

2. Komunitný plán a sociálna komisia:
a) V zastúpení Klubu dôchodcov oceňujem zriadenie sociálnej komisie a vypracovanie
Komunitného plánu.
b) Na obecnom webe chýba náplň práce sociálnej komisie – neviem či zasadala. Práve pandémia
Covid-u ukázala, aké je dôležité mať inštitúciu, ktorá má na zreteli sociálne odkázanú skupinu
občanov. V mene seniorov sa chcem poďakovať pani Ľudmile Paukovej a T. Kořínkovej, ktoré
prvé zareagovali a zaujímali sa cez KDR (mňa) koľko máme v dedine takých občanov, ktorí
potrebujú v čase núdzového stavu neodkladnú pomoc, či s nákupom, alebo liekmi a deklarovali,
že sú pripravené pomáhať. Túto pomoc potom aj realizovali – roznášali rúška.
c) Dňa 25. 5. bol na webovom portáli uverejnený Dotazník pre občanov obce Rastislavice. Zaujíma
ma záver - vyhodnotenie.

3. Otázky na kontrolórku obce
a) Prečo nie je na obecnom webe Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 a aj návrh Plánu na
II. polrok 2020, keďže v zmysle zákona hl. kontrolór cit.: predkladá obecnému zastupiteľstvu
raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred
prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
b) Poznámka k zasadnutiu OZ bez verejnosti dňa 11. 5. 2020 a žiadosť o stanovisko hl.

kontrolórky. - Národná rada prijala 7. apríla 2020 novelu zákona o obecnom zriadení. Na stránke
ZMOS-u je komentár https://www.zmos.sk/komentar-ku-krizovej-legislative-v-posobnostisamospravy-v-sr--oznam/mid/409840/.html#m_409840 - cit.: (2) Rokovanie obecného zastupiteľstva
podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými
prostriedkami komunikačnej technológie. Z rokovania obecného zastupiteľstva podľa prvej vety obec
vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na
webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a do piatich dní po ukončení rokovania v podobe zápisnice na
úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené. Obrazovo-zvukový alebo zvukový
záznam podľa predchádzajúcej vety obec komukoľvek bezodkladne sprístupní po skončení rokovania.
c) Viac na stránke https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=477002

Otázka – nemal by byť doplnený (aktualizovaný, prepracovaný) Rokovací poriadok z roku 2015,
aj z dôvodu audiozáznamu, ktorý sa podľa zápisnice asi plánuje realizovať (keďže sa zakúpil, na
žiadosť zapisovateľky, diktafón) ale v programe schôdze nie je ?
Konštatujem, že napr. OZ v P. Kesove to dodržalo, na webe majú zavesený audiozáznam. U nás ani zápisnica
v stanovenom termíne.

Zaujíma ma ešte odpoveď na interpeláciu poslanca M. Macaia z posledného zasadnutia OZ k VZN
o dani z nehnuteľnosti.

4. Obecné zastupiteľstvo
Chcem sa pochvalne vyjadriť k práci Komisie na ochranu verejného záujmu za zverejnenie
zápisníc z rokovaní o majetkových priznaniach, len upozorňujem na neaktuálne tlačivo a neúplné
majetkové priznanie starostu obce – pozri https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/formulare
Vzor správne vyplneného a zverejneného priznania je napr.: - https://www.obeclucnica.sk/obecnyurad/majetkove-priznanie-starostu-obce/
Ďalej oceňujem prácu Finančnej komisie, ktorá pracuje veľmi dobre a predkladá odporúčania.
Len nevidím návrhy ich odporúčaní zo zápisníc, prevedené do praxe. Takto to potom vyzerá, že sa
s tým ďalej nepracuje. Je to na škodu veci a práca nie je dotiahnutá do konca. Len pre zaujímavosť,
splnili sa niektoré body z odporúčaní zo zápisnice z posledného zasadnutia, alebo je aspoň vytýčený
termín – napr. inventúry dlhodobého majetku? Pripomienky zo zasadaní komisií po rozprave by sa
mali zapracovať do uznesenia, aby to bolo kontrolovateľné. Ale hlavne by na tom malo záležať
samotným komisiám a poslancom, lebo len na nich je čo schvália a odkontrolujú k spokojnosti
občanov.
Na záver - Obecný časopis – 12. 3. 2020 malo byť prvé stretnutie redakčnej rady, ktoré sa z dôvodu
núdzového stavu neuskutočnilo. Odvtedy nič. Otázka : „ V akom štádiu riešenia je táto vec ?“
Myslím si, že v čase homeofficu zamestnancov OcU sa mohlo kľudne na tom elektronicky
pracovať. Alebo nebude časopis?
Ďakujem za pozornosť

Mgr. Gabriela Kuklišová

