Obec Rastislavice
PROGRAM
19. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa
uskutočnilo dňa 8. marca 2021 /pondelok/ o 17.oo hodine v klubovni DHZ v Rastislaviciach

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Určenie zapisovateľa
5. Kontrola plnenia uznesenia č.18/2020 z predchádzajúceho zasadnutia OZ
6. Správa o činnosti Obecného úradu v Rastislaviciach
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021
8. Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023
9. Prerokovanie platu starostu obce
10. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce
11. Schvaľovanie Požiarneho poriadku obce Rastislavice
12. Prerokovanie dodatku k VZN 3/2015 o dani z nehnuteľnosti pre občanov starších ako
70 rokov so splatnosťou od 1.1.2022
13. Žiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ Rastislavice o prerokovanie návrhu na vytvorenie druhého
stupňa vzdelávania
14. Vylúčenie daňovej pohľadávky z účtovníctva na základe rozhodnutia súdu o zastavené
exekúcie vo výške 5314,74€ – firma Križan.
15. Interpelácie poslancov
16. Diskusia
17. Uznesenie
18. Záver

V Rastislaviciach, 1.3.2021

Miroslav Juhász, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v obci Rastislavice
ZÁPISNICA
napísaná na 19. plánovanom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, konanom
dňa 8.3.2021 o 17.oo v klubovni DHZ v Rastislaviciach

Prítomní: Ing. Ján Pochyba, Ing. Ingrid Pojezdalová, Juraj Barcaj, Jarmila Šurábová, Ing.
Nikoleta Pavelová, Peter Bednárik, Emília Kovarčíková
Hostia: Ildikó Leszkó – hlavná kontrolórka obce,
1. Otvorenie:
19. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva 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: 7 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

2. Návrhová komisia: Ing. Ján Pochyba, Ing. Ingrid Pojezdalová
Za: 7 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

3. Overovatelia zápisnice: Peter Bednárik, Jarmila Šurábová
Za: 7 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

4. OZ berie na vedomie zapisovateľku: Mgr. Máriu Derďakovú
5. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ Rastislavice:
Starosta obce informoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ sa
priebežne plnia, alebo už boli splnené.
P.Bednárik: Prečo sa nedodržal plán zasadnutí, keďže plánované zasadnutie OZ malo
byť v januári.
Starosta: Neustále sa pracuje na rozpočte, p. riaditeľka ZŠ s MŠ požiadala o úpravu
rozpočtu školy s povinnosťou zverejnenia na 15 dní na úradnej tabuli. Plán zasadnutí
nie je viazaný, je iba orientačný.
P.Bednárik: Schvaľovanie rozpočtu 29.12.2020 bolo neskoro, mal byť pripravený skôr
na schvaľovanie.
6. Správa o činnosti Obecného úradu v Rastislaviciach za uplynulé obdobie: Správu
prečítal starosta obce – príloha č. 1
7. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu rozpočtu na rok 2021 – príloha č.2

8. Obecné zastupiteľstvo neschválilo rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom na roky
2022-2023 – príloha č.3, príloha č. 4 Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie
Za: 0 poslancov
Proti:
7
Zdržal sa hlasovania: 0
Starosta: Navrhol na schvaľovanie pôvodný rozpočet.
9. Obecné zastupiteľstvo schválilo zníženie platu starostu obce o 10% s platnosťou od
1. apríla 2021 – príloha č. 4 Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie
Za: 4 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 3

Rozprava:
Starosta: Som 7. rok starostom a za tie roky sa mi podarilo s občanmi a poslancami
niektoré dobré veci pre obec: pozdvihol som kultúrno - spoločenský život v obci,
pozakladal spoločenské organizácie – spevácky súbor Rastislavická konopa, Klub
dôchodcov, výsadba zelene v spolupráci so spolkami a súkromnými osobami– min. 300
stromov, osadenie smetných košov v obci, vyčistili sme obec – 6 kontajnerov odpadu,
vysporiadam pozemky pre obec a zúčastňujem sa súdnych sporov o tieto pozemky,
pomáhame škole s úpravami (studňa a závlaha, parkovisko pred školou), vybudovalo
sa parkovisko na ihrisku. Dotácie: celková suma dotácia za 6 rokov môjho pôsobenia
sú vo výške 648000 eur (Verejné osvetlenie 174tis., multifunkčné ihrisko 40tis.,
kamerový systém 60tis., detské ihrisko 8tis., VÚC Nitra 6tis., hasičská zbrojnica 61tis.,
kultúrny dom 310tis.. V najbližšej budúcnosti príde 40000€ na výstavbu chodníkov,
a sú podané ďalšie projekty, ktoré dúfam prinesú úžitok obci. Nevidím žiadny dôvod
na to, aby mi bol znížený plat, neporušil som žiadny zákon a nariadenie, neboli mi
dodané žiadne dôvody na zníženie platu a nevidím dôvod, aby som ja doplácal na to,
že je zlý rok.
P.Bednárik: Nikto netvrdí, že si porušil zákon, ale problém je v tom, že neplatí žiadny
dohovor, nezabezpečíš dokumenty, ktoré poslanci žiadajú a jediné ako môžu na to
poukázať, je úprava výšky % príplatku k platu. Finančná komisia navrhuje zníženie
o 20%, nie je na to žiadny dôvod, ale tak to cítime.
Ing. Pojezdalová: Navrhujem zníženie o 10%.
10. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky
obce – príloha č. 5
P.Bednárik: Žiadam, aby všetko, čo je v správe vytknuté, aby boli odstránené
nedostatky a pokiaľ sú všetci zamestnanci Obecného úradu zaradený do platových
tried tak, ako majú byť, tak je to v poriadku.
Ing. Pavelová: Kontrolórka má povinnosť do 60 dní od začiatku roka poslať poslancom
správu o celoročnej činnosti, ktorú sme zatiaľ nedostali.
11. Obecné zastupiteľstvo schválilo POŽIARNY PORIADOK obce Rastislavice – príloha č.6

Za: 7 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

12. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo dodatok k VZN 3/2015 o dani z nehnuteľnosti
a berie na vedomie povinnosť - pripraviť na najbližšie zasadnutie OZ dodatok s

úpravou – 30% úľava na dani z nehnuteľnosti pre občanov od 70 rokov, s trvalým
pobytom v obci a bez podávania žiadostí o úľavu, so splatnosťou od 1.1.2022.
13. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ Rastislavice na
vytvorenie druhého stupňa vzdelávania – príloha č.7
14. Obecné zastupiteľstvo schválilo vylúčenie daňovej pohľadávky z účtovníctva na
základe rozhodnutia súdu o zastavené exekúcie vo výške 5314,74€ – firma Križan.
Za: 7 poslancov
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
15. Interpelácia poslancov
16. Diskusia
E. Kovarčíková: Sieťky na multifunkčnom ihrisku sú v katastrofálnom stave, treba to
opraviť.
Starosta: Mali sme revíznu kontrolu na tom ihrisku, je tam viac závad, momentálne
pracujeme na ich odstránení a hľadáme aj nového správcu.
17. Uznesenie prečítal Ing. Ján Pochyba
18. Záver: 19. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach ukončil
a s poslancami sa rozlúčil starosta obce Miroslav Juhász.

Overovatelia zápisnice: Jarmila Šurábová...........................................
Peter Bednárik .............................................

v Rastislaviciach, 12.3.2021

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

