Obec Rastislavice
PROGRAM
20. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa
uskutočnilo dňa 19. apríla 2021 /pondelok/ o 18.oo hodine v klubovni DHZ
v Rastislaviciach

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Určenie zapisovateľa
5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021
6. Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023
7. Schvaľovanie žiadosti o poskytnutie príspevku z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja na stavbu chodníkov
8. Interpelácie poslancov
9. Diskusia
10. Uznesenie
11. Záver

V Rastislaviciach, 19.4.2021

Miroslav Juhász, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v obci Rastislavice
ZÁPISNICA
napísaná na 20. neplánovanom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, konanom
dňa 19.4.2021 o 18.oo v klubovni DHZ v Rastislaviciach

Prítomní: Ing. Ján Pochyba, Ing. Ingrid Pojezdalová, Juraj Barcaj, Jarmila Šurábová, Peter
Bednárik, Emília Kovarčíková
Ospravedlnená: Ing. Nikoleta Pavelová, Ildikó Leszkó – kontrolórka obce
1. Otvorenie:
20. neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Miroslav Juhász,
ktorý privítal prítomných poslancov a ospravedlnil neprítomnú poslankyňu Ing. Nikoletu
Pavelovú, ktorá zo služobných dôvodov nemohla prísť na zasadnutie. Keďže bola prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov, obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať. Uviedol že
rokovanie bude prebiehať podľa programu, ktoré Obecné zastupiteľstvo schválilo.
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

2. Návrhová komisia: Ing. Ján Pochyba, Peter Bednárik
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

3. Overovatelia zápisnice: Ing. Ingrid Pojezdalová, Emília Kovarčíková
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

4. OZ berie na vedomie zapisovateľku: Mgr. Máriu Derďakovú
5. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu rozpočtu na rok 2021 – príloha č.1
6. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce na rok 2021 – príloha č.2
Za: 5 poslancov

Proti: 1 – Peter Bednárik

Zdržal sa hlasovania: 0

ROZPRAVA: P. Bednárik – Finančná komisia nezasadala, pretože návrh rozpočtu je
ten istý, v ktorom mala FK výhrady k niektorým položkám a tie neboli upravené.
12. Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o poskytnutie príspevku z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja na stavbu chodníka č. 1 – príloha č. 3
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

Rozprava: Starosta – chodník bude od začiatku obce (od Jatova) po verejné
priestranstvo pred Jednotou o dĺžke 371,63 m, s predpísanou šírkou 1,5 m, na

niektorých miestach sa šírka bude musieť prispôsobiť podmienkam a bude užšia,
a povrch bude tvoriť zámková dlažba.
7. Interpelácia poslancov
8. Diskusia
J. Barcaj: Niektoré obce majú pri vstupe nové tabule. Budú také aj v Rastislaviciach?
Starosta: Tabule robí regionálna správa ciest, ktorá oslovuje obce a nám zatiaľ
neponúkli nové tabule. V druhej ulici bola podaná žiadosť na inštaláciu spomaľovačov,
ktorú nám neschválili, ale obec zvažuje možnosť odvolať sa.
E.Kovarčíková: Kedy budú kompostéry? Ak by 100% občanov obce malo kompostéry,
netreba biologický odpad spracovávať.
Starosta: Obec má podaný projekt, v ktorom žiada kompostéry pre všetky domácnosti,
napriek tomu, že v dotazníkoch bol záujem iba z 58 domácností. Okrem toho požiadala
obec o veľkokapacitné kompostéry, ktoré by mali byť umiestnené pri bytovkách a na
nových Rastislaviciach. Okrem toho sme požiadali o košíky pre obyvateľov bytoviek,
v ktorých budú vynášať odpad do kompostérov. Takže čakáme na schválenie projektu.
Bolo by treba oplotiť kompostovisko, alebo namontovať tam fotopasce, lebo ľudia tam
vynášajú nekontrolovateľne odpad, obchádzajú rampu. V kultúrnom dome už začali
rekonštrukčné práce, ktoré by mali končiť koncom júna 2021.
P. Bednárik: Obecný park pri evanjelickom kostole špatí už dlhodobo kopa štrku, malo
by sa s tým niečo urobiť.
Starosta: Pozemok na ktorom je ten štrk nie je obecný, ale súkromný.
P. Bednárik: Mohla by sa opraviť veľká vlečka k traktoru, aby zobral naraz viac
materiálu a ušetrili by sa pohonné hmoty. Ďalej sa informoval, či boli splnené
pripomienky hlavnej kontrolórky obce, ktoré uviedla v správe z kontroly Obecného
úradu, pretože na obecnej stránke stále figuruje starý pracovný poriadok.
Starosta: Pripomienky boli odstránené, dokumenty – smernice, Organizačný poriadok
a pracovný poriadok Obecného úradu sú vypracované, budú predložené na riadnom
plánovanom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Ing. Pojezdalová: Už minule žiadala o územný plán obce, pozrieť verejné priestranstvá,
kvôli výsadbe novej zelene.
Starosta: Najlepšie by bolo, keby pani poslankyňa prišla do kancelárie, kde je územný
plán na veľkoplošnom vyobrazení. Obec dostala tri žiadosti o odpredaj obecných
pozemkov. Keď budú pripravené katastrálne výpisy, predloží sa to na zasadnutí OZ na
schvaľovanie. Cena obecných pozemkov sa určuje súdnoznaleckým posudkom.
J. Barcaj: Ako sa bude riešiť znečisťovanie pôdy na pozemku Š. Daňa, kde má
zaparkovaných množstvo áut. Je tam únik nafty do pôdy a spodných vôd, treba to
riešiť. Okrem toho, vychádzajúce autá znečisťujú blatom chodník a cestu.
Ing. Pojezdalová: Aj na stavbu, ktorú má postavenú na tom pozemku, či má alebo
nemá stavebné povolenie, to vie predsa starosta, ktorý ho podpisuje. Ak o tom nevie,
tak zjavne stavebné povolenie absentuje.

Autá má zaparkované na neupravenom teréne, v záhrade bez záchytných vaničiek
pod zaparkovanými autami pre prípad zachytenia úniku znečisťujúcich látok - ropných
látok (oleje...)
Starosta: Spolumajiteľka toho pozemku bola za mnou, sľúbila, že odstránia všetky
nedostaky, že to majú v poriadku všetko, aj vybudovanú záchytnú vrstvu.
P. Bednárik: Majiteľ nemá živnosť, je to súkromná osoba, preto sa tam nedá poslať
kontrola.
Ing. Pojezdalová: Kde sa skladuje polystyrén?
Starosta: Treba ho priniesť na zberný dvor, je pokladaný za stavebný odpad.
9. Uznesenie prečítal Ing. Ján Pochyba
10. Záver: 20. neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach ukončil
a s poslancami sa rozlúčil starosta obce Miroslav Juhász.

Overovatelia zápisnice: Ing. Pojezdalová...........................................
E. Kovarčíková .............................................

v Rastislaviciach, 22.4.2021

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

