Obec Rastislavice
Pozvánka
na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa uskutoční
dňa 26.3.2018 /pondelok/ o 18.oo hodine
v Kultúrnom dome v Rastislaviciach s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho 5. riadneho zasadnutia OZ v r.2017
5. Správa o činnosti Obecného úradu
6. Schválenie úpravy rozpočtu obce na rok 2017
7. Schválenie auditu obce za rok 2016
8. Prerokovanie internetu po kábloch
9. Schválenie preklenovacieho úveru na kamerový systém
10. Prerokovanie ponuky p. Áča na odborný rez stromov a krovín v parku pri ZŠ s MŠ
Rastislavice
11. Zrušenie Miestnej knižnice a zriadenie čitateľského klubu
12. Schválenie VZN č. 1/2018, ktorým sa stanovujú zásady Udeľovanie Čestného
občianstva Obce Rastislavice, Ceny Obce Rastislavice a Ceny starostu Obce
Rastislavice
13. Schválenie žiadosti o odkúpenie cesty vedúcej k rybníku
14. Interpelácie poslancov
15. Diskusia
16. Uznesenie
17. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť!
V Rastislaviciach dňa 15.3.2018

Miroslav Juhász, starosta obce

Obec Rastislavice
Uznesenie č. 1/2018
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, konanom dňa 26.3.2018
Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schvaľuje:
2. Návrhovú komisiu: Miroslav Kuric, Peter Bednárik
3. Overovateľov zápisnice: Miroslav Kasáš, MUDr. František Krak
Zapisovateľa: Mgr. Mária Derďaková

Za:

5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho 5. riadneho zasadnutia OZ v r.2017

Starosta obce na základe podkladov odkontroloval uznesenia z 5. riadneho
zasadnutia OZ v r.2017.
5. Správa o činnosti OcÚ Rastislavice
6. Schválenie úpravy rozpočtu obce na rok 2017
Za:

4 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 1

0

Zdržal sa hlasovania: 0

7. Schválenie auditu obce za rok 2016
Za:

5 poslancov

Proti:

8. Prerokovanie internetu po kábloch – OZ navrhuje rokovať s dodávateľskou firmou
o konkrétnych podmienkach zavedenia internetu vedeného káblom
Za:

5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

9. Schválenie preklenovacieho úveru na kamerový systém
Za:

5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

10. Prerokovanie ponuky p. Áča na odborný rez stromov a krovín v parku pri ZŠ s MŠ
Rastislavice – zamieta cenovú ponuku p. Mareka Áča na ošetrenie a výrub stromov
v parku pred ZŠ s MŠ Rastislavice a navrhuje rozšíriť ponuku o ďalšie firmy v záujme
získania nižšej cenovej ponuky.
Za:

5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

11. Zrušenie Miestnej knižnice a zriadenie čitateľského klubu
Za:

5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

12. Schválenie VZN č. 1/2018, ktorým sa stanovujú zásady Udeľovanie Čestného občianstva
Obce Rastislavice, Ceny Obce Rastislavice a Ceny starostu Obce Rastislavice
Za: 5 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
13. Schválenie žiadosti o odkúpenie cesty vedúcej k rybníku – OZ navrhuje rokovať
o predajnej cene pozemku nachádzajúceho sa v katastri obce Rastislavice

Za:

5 poslancov

OZ berie na vedomie:
Diskusné príspevky – podľa zápisnice

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

Obecné zastupiteľstvo v obci Rastislavice
ZÁPISNICA
napísaná na 1. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, konanom
dňa 26.3.2018 o 18.oo v Kultúrnom dome v Rastislaviciach

Prítomní: Peter Bednárik, Miroslav Kuric, MUDR. František Krak, Miroslav Kasáš, Ing. Ján
Pochyba
Neprítomní:

Ing. Pavol Nereča, Mgr.Andrea Nerečová - ospravedlnení

1. Otvorenie:
1.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Miroslav Juhász,
ktorý privítal prítomných poslancov a hostí. Ďalej oznámil, že podľa prezenčnej listiny
chýbajú poslanci Ing. Nereča a Mgr. Nerečová, ktorí ospravedlnili svoju neúčasť.
Keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov je obecné zastupiteľstvo
spôsobilé rokovať. Uviedol že rokovanie bude prebiehať podľa programu. Boli
navrhnuté a zvolené orgány:
Návrhová komisia: Miroslav Kuric, Miroslav Kasáš
Overovatelia zápisnice: MUDR. František Krak, Peter Bednárik
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

OZ berie na vedomie, že zapisovateľom je Mgr. Mária Derďaková
4. Kontrola plnenia uznesenia:
Starosta obce hodnotil plnenie jednotlivých bodov. Jednotlivé úlohy posledného
uznesenia v jednotlivých bodoch boli splnené resp. sa priebežne plnia. Dotácie
dostávajú DHZ a FK Slovan v splátkach, ostatné spolky ich peniaze na činnosť už
dostali.
5. Správa o činnosti Obecného úradu

Starosta obce informoval poslancov o činnosti OcÚ za posledné obdobie: - o právnych
službách JUDr. Miloša Ágga, - o cene 960€ za generel dopravného značenia, ktoré
bolo navrhnuté zriadiť v obci na predchádzajúcich zasadnutiach OZ, - o oprave vody
na bytovkách v sume 382€, - o oprave zapchatej kanalizácii v škole, - počte prvákov
v šk.r. 2018/2019,- o kúpe dreveného domčeka s umelou trávou v sume 180€, o inštalácii brány s otváracím mechanizmom pri vstupe do dvora za OcÚ, o prípravách verejného obstarávania na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, o priebehu zberu odpadu po katastri obce pod záštitou DHZ, - o odovzdávaní ocenení

darcom krvi pri príležitosti výročnej členskej schôdzi MS SČK, - o geometrickom
zameraní chodníka pre potreby PD
6. Schválenie úpravy rozpočtu obce na rok 2017
Poslancom boli doručené materiály o úpravách rozpočtu – na začiatku roka boli naplánované
položky, ktoré sa v priebehu roka menili. Po vysvetlení sporných položiek poslanci schválili
úpravy rozpočtu.

Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

7. Schválenie auditu obce za rok 2016
Správy auditu boli poslancom poskytnuté na preštudovanie a nikto nemal
pripomienky.
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

8. Prerokovanie zavedenie internetu po kábloch
Obec bola oslovená firmou, ktorá ponúka rozvod káblov po obci – využili by sa káble
kamerového systému. Obec by to mala zadarmo, platili by iba občania za pripojenie.
Poslanec Pochyba informoval, že dodávatelia dodajú základnú sieť a do domov by išli
odbočky s viazanosťou alebo bez. Podľa zákona káble nemôžu ísť káble nad zemou,
preto treba preveriť, či by to bolo možné. Tiež navrhol aby sa urobilo výberové
konanie formou súťaže, aby obec neporušila zákon. Poslanec Bednárik navrhol zatiaľ
rokovať s dodávateľskou firmou nezáväzne. Starosta prisľúbil zabezpečenie
rokovania.
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

9. Schválenie preklenovacieho úveru na kamerový systém
Obec podala žiadosť o rozšírenie kamerového systému a nenávratný príspevok vo
výške 40392€. Peniaze prídu až po realizácii, preto treba preklenovací úver na 4
mesiace, kým by sa uskutočnila realizácia rozšírenia. Úroky by činili cca 200€, ktoré by
obec zaplatila.
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

10. Prerokovanie ponuky p. Áča na odborný rez stromov a krovín v parku pri ZŠ s MŠ
Rastislavice
Stromy pred školou sú zákonom chránené, ale nebezpečné a zdravie ohrozujúce.
Arborista p. Áč predložil obci cenovú ponuku vo výške 460€ za výrub a 4180€ za
obnovovací rez. OZ sa dohodlo osloviť viacero arboristov a zohnať lacnejších.
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

11. Zrušenie Miestnej knižnice a zriadenie čitateľského klubu
Starosta vysvetlil dôvod zrušenia knižnice a jej pretvorenia na čitateľský klub.
Dôvodom je, že štát nedotuje miestnu knižnicu, ale úradné písomnosti o jej činnosti
sú nadštandardné a zaťažujúce. Obec pretvorí knižnicu na klub alebo čitáreň, ktorá
bude fungovať ako knižnica, ale nebude registrovaná na MK SR. Knihy sú majetkom
obce a dokupovanie nových titulov je tiež zásluhou obce.
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

12. Schválenie VZN č. 1/2018, ktorým sa stanovujú zásady Udeľovanie Čestného
občianstva Obce Rastislavice, Ceny Obce Rastislavice a Ceny starostu Obce
Rastislavice
Obecné zastupiteľstvo schválilo bez pripomienok VZN 1/2018 (príloha)
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

13. Žiadosť o odkúpenie cesty vedúcej k rybníku
Firma vlastniaca rybníky požiadala obec o odkúpenie cesty vedúcej k pozemku (cesta
nijako neslúži obci, vedie iba k súkromnému pozemku). Po ukončení dedičského
konania chce firma celý areál predať, alebo prenajať. Starosta navrhol rokovať o cene
a nepredať ju pod cenu.
Za: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

14. Interpelácie poslancov
15. Príspevky prítomných občanov v rámci diskusie:
-

p. Štefánik: na stretnutí OZ by mali byť všetci poslanci, sťažnosť na zlú
a nevyhovujúcu cestu vedúcu k jeho domu, družstvo tam vypúšťa močovku
a vyváža hnoj. Prosí poslanca Bednárika, aby to skúsil prerokovať s vedúcim,
prípadne s majiteľom družstva. Odpoveď poslanca Bednárika: Majiteľ neporušuje
zákon. P.Štefánik sa sťažoval na zápach, ktorý sa šíri hlavne v lete z kopy hnoja
a na zvýšený výskyt hmyzu následkom toho. Cesta je podľa neho v takom stave,
že kazia sa na nej autá, smetiari a lekári tam nechcú zájsť. Tiež sú v tej časti obce
problémy s vodou. Tento stav pretrváva celé desaťročia. Prosí súčasné vedenie
obce o nápravu. Starosta obce: posiela tam svojich zamestnancov, aby zasypali
výtlky, nakoľko na novú cestu obec peniaze nemá. Neustále obec čaká na výzvy,
aby mohli byť podané projekty na výstavbu ciest a rekonštrukciu chodníkov.

-

p. Lenghartová: navrhla označiť časti obce ako sa pôvodne volali, aby sa tieto
názvy zachovali. Nevrhla používať na stretnutí OZ mikrofóny.

-

p. Štefánik: treba zabezpečiť, aby ľudia nepúšťali psov do sadu, kde rušia zver
a tiež prinútiť majiteľov psov, aby pri venčení zbierali psie exkrementy.

-

p. Pauko: pýtal sa na umiestnenie chodníka smerom k Jednote, aby nebol úzky
a nepadal do priekopy. Požiadal o odvodnenie ihriska, lebo zápach z bahna
znepríjemňuje život občanov. Okrem toho navrhuje obnoviť kanál a most (pri
bývalom mlyne). Odpoveď p. starostu: v r.2018 sú tieto práce naplánované a už je
objednaný geodet. Čo sa týka kanála, cesta má zlý sklon, keby sa kanál obnovil,

voda by zaplavovala dvor p. Kadlečíka. Je povinnosťou cestárov upraviť tento
úsek.
-

Reakcie p.starostu: V súčasnosti sa inak chovajú psy ako v minulosti a problém so
psami treba riešiť komplexne. V prvom rade by ho mal riešiť zákon, o ktorý by sa
obec mohla oprieť, ale tento je nedostatočný, nie je povinnosť začipovať psov
a majitelia psov by mali byť právne zodpovední za svojich psov vo väčšom
rozsahu. Kým takýto zákon nebude, so psami budú stále problémy.

16. Poslanec Miroslav Kuric prečítal uznesenie z 1. riadneho OZ obce Rastislavice.

17.Pán starosta Miroslav Juhász sa poďakoval všetkým za účasť a ukončil 1.riadne OZ.

v Rastislaviciach, 26.3.2018

Zapísala: Mgr. Mária Derďaková

Obecné zastupiteľstvo v obci Rastislavice
Všeobecne záväzné nariadenia Obce Rastislavice č. 1/2018,
ktorým sa stanovujú zásady Udeľovanie Čestného občianstva Obce Rastislavice, Ceny
Obce Rastislavice a Ceny starostu Obce Rastislavice

Obecné zastupiteľstvo obce Rastislavice v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov a štatútu obce Rastislavice § 14 ods. 2, písmena l
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):

Článok 1
Obec Rastislavice ako samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky môže udeliť
tieto verejné uznania a ocenenia:
1. Čestné občianstvo Obce Rastislavice
2. Cenu Obce Rastislavice:
a) za aktívnu prácu v správnych orgánoch obce a mimoriadny prínos pre hospodársky a kultúrny
rozvoj obce
b) za dlhoročnú prácu v spoločenských organizáciách obce a významné výsledky vo verejnoprospešnej činnosti pre obec
c) osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce a šírenie jej
dobrého mena
3. Cenu starostu Obce Rastislavice

Článok 2
Čestné občianstvo obce Rastislavice

§1
Obec Rastislavice v snahe oceniť osobnosti, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili
o hospodársky, spoločenský, duchovný a kultúrny rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov
a šírenie jej dobrého mena doma i vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi
tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo Obce Rastislavice

§2
a) Čestné občianstvo možno udeliť občanom obce, občanom Slovenska, ako i cudzím štátnym
príslušníkom. Čestné občianstvo nezakladá inštitút štátneho občianstva. Čestný občan obce má
právo v zmysle tejto pocty podieľať sa na samospráve obce.
b) V mimoriadnych prípadoch možno udeliť Čestné občianstvo i „In memoriam“. V takomto
prípade sa čestné občianstvo odovzdá rodinnému príslušníkovi oceneného.

§3
Návrh na udelenie čestného občianstva môže písomne podať starosta obce, poslanec obecného
zastupiteľstva, komisie pri obecnom zastupiteľstve a občania obce formou petície.

§4
a) Obecný úrad v Rastislaviciach po prijatí návrhu v písomnej forme overí jeho opodstatnenosť,
vyžiada si stanovisko osobností alebo inštitúcií, ktoré v danom odbore majú všeobecnú autoritu a
zaistí dobrozdanie o osobe oceneného. Takto spracovaný návrh predloží obecný úrad
prostredníctvom starostu na rokovanie obecnému zastupiteľstvu.
b) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
c) Obecný úrad vedie evidenciu udelenia čestného občianstva.

§5
a) Pri udelení čestného občianstva sa ocenenému odovzdá slávnostná listina podpísaná
starostom. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v
jazyku pocteného.
b) Slávnostné odovzdanie listiny sa vykonáva pri významných spoločenských a kultúrnych
podujatiach v obci.
c) Čestný občan sa pri tejto príležitosti zapíše do Pamätnej knihy obce.

§6
Ak sa občan, ktorému bolo udelené čestné občianstvo spreneveril občianskej cti alebo vedome
porušil zákony Slovenskej republiky, môže mu byť obecným zastupiteľstvom čestné občianstvo
odňaté. V takomto prípade musí občan listinu o udelení čestného občianstva vrátiť. O odňatí sa
rozhodne, ak vyjadrí súhlas 3/5 väčšina všetkých poslancov.

Článok 3
Cena Obce Rastislavice

§1
Obec Rastislavice v snahe oceniť osobnosti (kolektívy), ktoré sa v obci narodili, žili alebo pôsobili,
v ojedinelých prípadoch i „In memoriam“ môže udeliť Cenu Obce .....
a) Osobnostiam (kolektívom), ktoré sa zaslúžili o jej rozvoj, zveľaďovanie, šírenie jej dobrého
mena doma i vo svete alebo iným spôsobom dosiahli výborné výsledky v oblasti kultúry, vedy,
vzdelávania, spoločenského a duchovného života.
b) Osobnostiam (kolektívom), ktoré výraznou mierou prispeli mierou k rozvoju medziľudských
vzťahov a ochrane ľudských práv, dlhodobo vyvíjali charitatívnu a dobrovoľnú činnosť v prospech
občanov obce, výrazne napomohli rozvoju obce v hospodárskej oblasti, tvorbe a ochrane
životného prostredia, športu a zdravotníctva a obnove a záchrane kultúrnych pamiatok a tradícií
obce.
c) Občanom, ktorí sa zaslúžili o záchranu ľudského života a majetku občanov obce.
d) Občanom, ktorí bezpríspevkovo darovali krv a získali diamantovú plaketu Prof. MUDr. Jána
Jánského.

§2
Návrh na udelenie Ceny Obce Rastislavice môže písomne podať starosta obce, poslanec
obecného zastupiteľstva, komisie pri obecnom zastupiteľstve, spoločenské organizácie,
občianske združenia, politické strany a cirkvi pôsobiace v obci.

§3
a) O udelení Ceny Obce Rastislavice rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
b) Obecný úrad vedie evidenciu udelenia Ceny Obce Rastislavice

§4
a) Pri udelení Ceny Obce Rastislavice sa ocenenému odovzdá ocenenie podpísané starostom
obce.
b) Odovzdanie ocenenia sa vykonáva pri významných spoločenských a kultúrnych podujatiach v
obci.

Článok 4
Cena starostu Obce Rastislavice
§1
Starosta Obce Rastislavice v snahe oceniť osobnosti a kolektívy za ich záslužnú činnosť vo
všetkých sférach života obce na prospech občanov obce a samosprávy môže udeliť Cenu
starostu Obce Rastislavice

§2
a) Cenu udeľuje starosta obce autonómne od názoru obecného zastupiteľstva. Starosta o svojom
rozhodnutí oboznámi poslancov obce na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
b) Obecný úrad vedie evidenciu udelenia Ceny starostu Obce Rastislavice

§3
a) Pri udelení Ceny starostu Obce Rastislavice sa ocenenému odovzdá ocenenie podpísané
starostom obce vo forme „Pamätného listu“ alebo „Ďakovného listu“.
b) Cena pozostáva z listiny obsahujúcej meno oceneného, predmet pocty a rok.
c) Odovzdanie ocenenia sa vykonáva pri významných spoločenských a kultúrnych podujatiach v
obci.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
§1
Odmietnutie prevzatia ocenenia automaticky ruší udelené ocenenie a v budúcnosti je prekážkou
na opätovné udelenie toho istého ocenenia.

§2
a) VZN o Zásadách udeľovania ocenení bol schválený Uznesením. č. 1/ 2018 dňa 26.3.2018
a nadobudol účinnosť dňom 26.3.2018
b) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.

V Rastislaviciach, dňa 26.marca 2018
................................
Starosta obce

VZN vyvesené dňa: 10.3.2018

OBEC RASTISLAVICE, 941 08 Rastislavice 27
Tel: 035/6478102, mail: ou.rastislavice@stonline.sk
IČO: 00309222, DIČ: 2021059458

MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Námestie SNP č. 33
813 31 BRATISLAVA

Vec: Oznámenie o zrušení obecnej knižnice

Obec Rastislavice v zastúpení starostom obce Miroslavom Juhászom v zmysle ustanovenia § 4ods. 2
písm. b) Zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady c.
27/1987 Z. z. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o
Matici slovenskej v znení neskorších právnych predpisov, oznamuje Ministerstvu kultúry Slovenskej
republiky
ZRUŠENIE OBECNEJ KNIŽNICE v obci Rastislavice na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce
Rastislavice číslo 1/2018 zo dňa 26. marca 2018.

Dôvod zrušenia: Obecná knižnica pracuje výsostne iba z finančných prostriedkov obce a nie je
dotovaná štátnym príspevkom. Na jej činnosť nie je vyhradený samostatný zamestnanec, ale prácu
v knižnici vykonáva jedna zo zamestnankýň Obecného úradu ako prácu navyše. Knižný fond v knižnici
je plne hradený z obecných peňazí. Zaťažujúcimi sú požiadavky Metodického centra, konkrétne
vypĺňanie podrobných výkazov a tabuliek. Preto sa Obecné zastupiteľstvo rozhodlo zrušiť formu
obecnej knižnice a pretvoriť ju na čitáreň, ktorá bude fungovať na podobnom princípe ako knižnica.
Keďže knižný fond je majetkom obce, rozhodlo OZ na svojom stretnutí, že knihy zostanú súčasťou
čitárne. Čitáreň bude mať názov „Gorazdova čitáreň“ ako pamiatka na súčasť histórie obce
Rastislavice, ktorej pôvodná osada patrila do majetku sv. Gorazda.

v Rastislaviciach, 13.4.2018

Miroslav Juhász

starosta obce Rastislavice

