Z Á PIS N I CA
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 28. apríla 2021

Prítomní poslanci v počte 8 :
Ján Vida, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, Peter Gábor, Miroslav
Bilý, Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
Neprítomný poslanec:
Ing. Michal Berežný- ospravedlnený
Ostatní prítomní:
starostka obce Mgr. Lenka Fedáková
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo
hlavná kontrolórka Ing. Mária Bačíková
Začiatok 20. OZ a koniec 20. OZ:
16.04 hod. – 20.30 hod.
Zasadnutie 20. OZ otvorila starostka obce. Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov je 8.

1. Otvorenie zasadnutia 20. OZ, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
Starostka obce Mgr. Lenka Fedáková privítala prítomných, otvorila OZ a navrhla členov návrhovej a
mandátovej komisie:
a) predseda návrhovej a mandátovej komisie: Mgr. Jozef Pitoňák
b) členovia: MUDr. Cyril Václav, Pavol Bjalončík
c) overovatelia zápisnice: Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák
Hlasovanie poslancov k návrhovej komisii 20. OZ: z prítomných 8 poslancov
-za hlasovali: 5 - Ján Vida, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: 3 - Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková
- zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: - Ing. Michal Berežný
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Zuzanu Regitkovú.
2. Schválenie programu 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 20. OZ bol uvedený v pozvánke a zverejnený na úradnej
tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 23.04.2021. Prečítala program 20. OZ a vyzvala poslancov
na doplnenie alebo zmenu programu. Program tvorí prílohu zápisnice.

PROGRAM 20. OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce.
5. Schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2020.
6. Rozpočtové opatrenie starostky obce č.1/2021 zo dňa 22.2.2021.
7. Rozpočtové opatrenie starostky obce č.2/2021 zo dňa 18.3.2021.
8. Rozpočtové opatrenie starostky obce č.3/2021 zo dňa 26.3.2021.
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021.
10. Správa o vykonanej kontrole hlavnou kontrolórkou obce.
11. Návrh VZN č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.
12. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakúsy.
13. Návrh na schválenie Štatútu obce Rakúsy.
14. Rôzne.
14.1. Návrh na schválenie zámeru odpredaja pozemkov v lokalite osada Rakúsy v rámci realizácie
národného projektu "Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít" ITMS2014+kód 312051Y209.
14.2. Návrh na vysporiadanie pozemku pod cestou pre IBV „ za Maniakom „ – odkúpenie časti parciel
548/66 a 548/65 vo vlastníctve p. Jána Pištu a Zuzany Pištovej s prihliadnutím na vyhlásenie p. Jána
Pištu.
15. Interpelácie poslancov.
16. Diskusia.
17. Záver.
Poslanec p. MUDr. Cyril Václav navrhol dať do programu uznesenie č. 206 z 19. OZ zo dňa
11.02.2021- Žiadosť o čiastkovú zmenu platného Územného plánu obce Rakúsy, podľa žiadosti PSUM
obce Rakúsy zo dňa 1. februára 2021, ktoré nebolo podpísané starostkou obce, ale schválené bolo.
Hlasovanie poslancov za doplnenie bodu programu 20. OZ : z prítomných 8 poslancov
- za program hlasovali: 6 - Ján Vida, Mgr. Slávka Birošíková, Pavol Bjalončík,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Peter Gábor
- proti hlasovali: 2 - Ing. Jaroslav Mačičák, Miroslav Bilý
- zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: - Ing. Michal Berežný
PROGRAM 20. OZ po doplnení:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Žiadosť o čiastkovú zmenu platného Územného plánu obce Rakúsy, podľa žiadosti PSUM obce Rakúsy
zo dňa 1. februára 2021.
5. Informatívna správa o stave obce.
6. Schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2020.
7. Rozpočtové opatrenie starostky obce č.1/2021 zo dňa 22.2.2021.
8. Rozpočtové opatrenie starostky obce č.2/2021 zo dňa 18.3.2021.
9. Rozpočtové opatrenie starostky obce č.3/2021 zo dňa 26.3.2021.
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021.
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11. Správa o vykonanej kontrole hlavnou kontrolórkou obce.
12. Návrh VZN č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.
13. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakúsy.
14. Návrh na schválenie Štatútu obce Rakúsy.
15. Rôzne.
15.1. Návrh na schválenie zámeru odpredaja pozemkov v lokalite osada Rakúsy v rámci realizácie
národného projektu "Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít" ITMS2014+kód 312051Y209.
15.2. Návrh na vysporiadanie pozemku pod cestou pre IBV „ za Maniakom „ – odkúpenie časti parciel
548/66 a 548/65 vo vlastníctve p. Jána Pištu a Zuzany Pištovej s prihliadnutím na vyhlásenie p. Jána
Pištu.
16. Interpelácie poslancov.
17. Diskusia.
18. Záver.
Hlasovanie poslancov k programu 20. OZ po doplnení: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: - Ing. Michal Berežný

3. Kontrola uznesení
Starostka obce oboznámila poslancov o plnení uznesení.
4. Uznesenie č. 206 z 19. OZ - Žiadosť o čiastkovú zmenu platného Územného plánu obce Rakúsy,
podľa žiadosti PSUM obce Rakúsy zo dňa 1. februára 2021.
Diskusiu k bodu č. 4 si môžete vypočuť na stránke obce.
Poslanec Mgr. Jozef Pitoňák navrhol dať slovo p. predsedovi Vojtaššákovi a predsedovi dozornej rady
p. Valenčíkovi.
Hlasovanie poslancov za slovo pre pána Vojtaššáka a p. Valenčíka.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 206 z 19. OZ zo dňa 11.02.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 206 z 19. OZ: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Mgr. Slávka Birošíková, MUDr. Cyril Václav,
Mgr. Jozef Pitoňák, , Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - Ing. Jaroslav Mačičák, Peter Gábor, Miroslav Bilý
- zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: - Ing. Michal Berežný
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Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie žiadosť o čiastkovú zmenu platného Územného plánu obce Rakúsy,
podľa žiadosti poslanca MUDr. Cyril Václava.
Konštatovalo, že čiastková zmena územného plánu je nevyhnutná pre naplnenie pôvodného
zámeru územného plánu využívať zásoby štrkopieskov v katastri obce Rakúsy, ktoré sú v
spoluvlastníctve členov Pozemkového spoločenstva urbárskeho majetku obce Rakúsy,
a) neschválenie žiadosti o čiastkovú zmenu je v rozpore so záujmami PSUM a obyvateľov
obce Rakúsy, pretože vytvára prekážku využívať majetok PSUM v prospech členov
PSUM obce Rakúsy a na rozvoj obce Rakúsy,
b) OZ Rakúsy súhlasí so započatím procesu obstarávania zmeny Územného plánu obce
Rakúsy na pozemkoch KN-C parc. č. 1054/121 o výmere 10 000m2 a KN-C parc. č.
1054/292 o výmere 19 990m2 , ktorá vznikla z parc. č. 1054/292 o výmere 39 910m2
na funkčné využitie ťažby štrkopieskov.
Súhlasilo so započatím procesu obstarávania zmeny Územného plánu obce Rakúsy, čím nie je
dotknuté právo OZ rozhodovať o schválení čiastkovej zmeny samotnej po jej vypracovaní, ak
budú splnené všetky potrebné náležitosti a podmienky, vyplývajúce z legislatívy a požiadaviek
dotknutých orgánov a inštitúcií. Finančné náklady spojené s obstarávaním zmien a doplnkov
územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 19 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a predpisov
uhradí obec.
uznesením č. 206

5. Informatívna správa o stave obce.
Starostka obce prečítala poslancom nasledovnú informatívnu správu o stave obce, od posledného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.02.2021.
-

Testovanie 14.2.2021 obec: 545/2, osada 686/4
19.2. vyzdvihnutie respirátorov, rúšok, ochranných štítov pre učiteľov ZŠ s MŠ Rakúsy v
Prešove
Testovanie 21.2.2021 obec: 443/0, 705/43
Testovanie 27.2.2021 osada 829/35
Testovanie 28.2.2021 obec 350/2, osada 268/6
Distribuovanie respirátorov a vitamínov pre dôchodcov nad 65 rokov
Testovanie 6.3.2021 osada 729/15
Testovanie 7.3.2021 obec 334/0, osada 321/15
8.3. 2021 som pri príležitosti sviatku MDŽ obdarila ženy ružami a sladkou odmenou
11.3. vyzdvihnutie respirátorov, rúšok, ochranných štítov pre učiteľov ZŠ s MŠ Rakúsy v
Prešove
Testovanie 13.3.2021 osada 706/22
Testovanie 14.3.2021 obec 299/5, osada 240/6
Testovanie 20.3.2021 osada 573/13
Testovanie 21.3.2021 obec 310/1, osada 197/3
Testovanie 28.3.2021 obec 317/2, osada 746/5
Testovanie 6.4.2021 obec 198/1, osada 840/7
Testovanie 11.4.2021 obec 286/1, osada 776/3
Testovanie 18.4.2021 obec 302/2, osada 832/3
Testovanie 25.4.2021 obec 291/0, osada 788/1
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-

Potravinová pomoc pre marginalizovanú časť obce od ministerstva SR, ktoré pomohla
zabezpečiť koordinátorka TSP pani Chovancová
Distribuovanie respirátorov pre každého obyvateľa našej obce od 10 rokov a vitamínov pre
každé súpisné číslo jeden kus
Osobitný príjemca za mesiac január: 691,60
Osobitný príjemca za mesiac február: 679,25
Osobitný príjemca za mesiac marec: 665,12
Zasadnutie krízového štábu 22.3.2021 otvorenie ZŠ
Do konca marca 2021 prebieha sčítanie obyvateľov, obec ma sčítaných asi 33% obyvateľov,
ostatných obyvateľov sčítajú na to určení zamestnanci OcÚ a terénnej sociálnej práce
Od 20.4.2021 začal pravidelný zvoz bioodpadu v obci
22.4.2021 stretnutie zástupcov regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Poprad ohľadne
čipovania a očkovania psíkov v obci

□ Dňa 11.3.2021 bola na okresný úrad Prešov odbor výstavby a bytovej politiky doručená sťažnosť od
firmy AkuAgro s.r.o., Rakúsy č. 101, smerovaná na obec Rakúsy ako stavebný úrad, ktorý výstavbou
cyklotrasy zastaval účelovú komunikáciu a tým znemožnil prístup na súkromné parcely sťažovateľa.
Ďalej sa sťažnosť týkala nečinnosti Stavebného úradu Rakúsy, ktorý mal tento problém riešiť.
Dňa 12.4.2021 boli zamestnanci okresného úradu Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky na
prerokovanie sťažnosti na obecnom úrade, kde sme uviedli a preukázali činnosť Stavebného úradu
Rakúsy. Pán podnikateľ má prístup k svojim pozemkom a na jeho žiadosť dostal písomnú odpoveď.
Z danej kontroly je vystavený protokol, kde sa uvádza, že sťažnosť je bezpredmetná.

□ Úrad pre verejné obstarávanie, odbor dohľadu si vyžiadal od obce Rakúsy dokumenty týkajúce sa
„Sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom obce Rakúsy“, z dôvodu doručenia podnetu
z 8.10.2020, prostredníctvom ktorého bol obecný úrad požiadaný o vykonanie kontroly dodržiavania
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní danej zákazky. Kontrola prebehla v Bratislave. Dňa
29.3. 2021 som obdržala protokol z kontroly, v ktorom bolo nasledovne:
Vykonanou kontrolou nad dodržiavaním zákona o verejnom obstarávaní bolo z predloženej
dokumentácie obce Rakúsy zistené, že kontrolovaný postupoval v rozpore s:
-

-

§ 100 ods, 1 písm. b) v nadväznosti na § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj § 9
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní tým, že stanovil neprimeranú podmienku účasti
v zmysle § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní (jej minimálnu úroveň), keď
požadoval v rámci technickej alebo odbornej spôsobilosti predloženie dokladu na osobu
stavbyvedúceho, ktorý má preukazovať odbornú prax v stavebníctve najmenej 10 rokov, čím
zároveň porušil princíp nediskriminácie vo verejnom obstarávaní, pričom konanie
kontrolovaného mohlo mať vplyv na výsledok predmetného verejného obstarávania.
§100 ods.1 písm. b) v nadväznosti na §28 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, ako
aj § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne princípom transparentnosti, keď za
účelom preukázania splnenia podmienky účasti preukazujúcej technickú alebo odbornú
spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní požadoval predloženie
dokladov v rozpore s jej taxatívnym znením, pričom uvedené konanie mohlo mať vplyv na
výsledok verejného obstarávania,

5

-

-

-

§ 100 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 49a ods. 1 písm. c)
a písm. d) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní, keď neuverejnil v profile dokument, ktorý
potvrdzuje, že došlo k uskutočneniu stavebnej práce a sumu skutočne uhradeného plnenia zo
zmluvy do 90 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, pričom uvedené konanie
kontrolovaného nemalo vplyv na výsledok verejného obstarávania,
§ 100 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 9a ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní, keď nesplnil zákonom o verejnom obstarávaní ustanovenú povinnosť
spočívajúcu vo vyhotovení referencie do 30 dní odo dňa skončenia zmluvy vo vzťahu
k plneniu zmluvy, ktoré realizoval uchádzač PROSPECT spol. s.r.o., pričom uvedené konanie
kontrolovaného nemalo vplyv na výsledok predmetného verejného obstarávania,
§5 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 9 ods 3 zákona o verejnom
obstarávaní, keď neuchoval v dokumentácii informácie a podklady, na základe ktorých určil
predpokladanú hodnotu zákazky, pričom uvedené konanie kontrolovaného nemalo vplyv na
výsledok predmetného verejného obstarávania.

V diskusii k bodu č. 5 vystúpili:
Mgr. Jozef Pitoňák- dovolil si poopraviť informatívnu správu p. starostky. Potravinovú pomoc
a jednorazové rúška pre marginalizované rómske komunity nezabezpečila p. Chovancová, ale poslanec
p. Pitoňák. Pani Chovancová zabezpečila iba jej distribúciu.
6. Schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2020.
Obecná kronikárka Sylvia Pružinská prečítala zápis do obecnej kroniky.
Mgr. Slávka Birošíková- prečítala udalosť, ktorú by chcela doplniť do obecnej kroniky.
Ján Vida- navrhol spomenúť konkrétne mená ľudí, ktorí sa podieľali pri maľovaní kostola.
Pavol Bjalončík- navrhol vyhodiť zo zápisu p. Pavlička.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 212 zo dňa 28.04.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 212 zo dňa 28.04.2021: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: - Ing. Michal Berežný

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zoberalo na vedomie návrh zápisu do kroniky za obdobie roka 2020.
Schválilo návrh zápisu do kroniky:
- s pripomienkou poslankyne Mgr. Birošíkovej na doplnenie zápisu,
- s pripomienkou poslancov Vidu a Bjalončíka na doplnenie zápisu.
Poverilo kronikárku osloviť členov farskej rady a zistiť, či súhlasia s tým, aby boli v kronike
ich mená.
uznesením č. 212

6

7. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 1/2021 zo dňa 22.2.2021.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 213 zo dňa 28.04.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 213 zo dňa 28.04.2021: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: - Ing. Michal Berežný

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie
1. zmenu rozpočtu obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením
č. 1/2021 podľa priloženej prílohy:
Schválený rozpočet
na rok 2021

1. zmena rozpočtu
na rok 2021

4 395 528

- 104 893

4 290 635

Bežné príjmy-RO

3 042

0

3 042

Kapitálové príjmy-obec

1 000

0

1 000

190 000

0

190 000

4 589 570

- 104 893

4 484 677

Schválený rozpočet
na rok 2021

1. zmena rozpočtu
na rok 2021

Bežné výdavky-obec

1 836 530

0

1 836 530

Bežné výdavky-RO

2 484 768

- 104 893

2 379 875

267 020

0

267 020

1 252

0

1 252

4 589 570

- 104 893

4 484 677

Bežné príjmy-obec

Finančné operácie príjmovéobec
Príjmy spolu

Kapitálové výdavky-obec
Finančné operácie
výdavkové-obec
Výdavky spolu

Rozpočet na rok
2021 po 1. zmene

Rozpočet na rok
2021 po 1. zmene

uznesením č. 213
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8. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 2/2021 zo dňa 18.3.2021.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
V diskusii k bodu č. 8 vystúpili:
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa, prečo sa presúva 3 900€ z bežných výdavkov na kapitálové.
Mgr. Marcela Fiffiková- peniaze sa presúvajú kvôli nákupu výpočtovej techniky.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 214 zo dňa 28.04.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 214 zo dňa 28.04.2021: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: - Ing. Michal Berežný

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie
2. zmenu rozpočtu obce Rakúsy, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením
č. 2/2021 podľa priloženej prílohy:

Bežné príjmy-obec
Bežné príjmy-RO
Kapitálové príjmyobec
Finančné operácie
príjmové-obec
Príjmy spolu

Bežné výdavky-obec
Bežné výdavky-RO
Kapitálové výdavkyobec
Finančné operácie
výdavkové-obec
Výdavky spolu

Schválený
rozpočet na
rok 2021
4 395 528
3 042
1 000

Rozpočet na
rok 2021 po 1.
zmene
4 290 635
3 042
1 000

0
0
0

Rozpočet na
rok 2021 po 2.
zmene
4 290 635
3 042
1 000

190 000

190 000

0

190 000

4 589 570

4 484 677

0

4 484 677

Schválený
rozpočet na
rok 2021
1 836 530
2 484 768
267 020

Rozpočet na
rok 2021 po 1.
zmene
1 836 530
2 379 875
267 020

1. zmena
rozpočtu na
rok 2021
- 3 900
0
+ 3 900

Rozpočet na
rok 2021 po 2.
zmene
1 832 630
2 379 875
270 920

1 252

1 252

0

1 252

4 589 570

4 484 677

0

4 484 677
uznesením č. 214

2. zmena
rozpočtu na
rok 2021
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9. Rozpočtové opatrenie starostky obce č.3/2021 zo dňa 26.3.2021.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
V diskusii k bodu č. 9 vystúpili:
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa na podprogram 12/4.
Mgr. Marcela Fiffiková- vrátenie nevyčerpanej dotácie na stravu, ktorá bola obci poskytnutá v roku
2020, zároveň boli o túto sumu navýšené aj príjmové finančné operácie.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 215 zo dňa 28.04.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 215 zo dňa 28.04.2021: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: - Ing. Michal Berežný

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie
3. zmenu rozpočtu obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením
č. 3/2021 podľa priloženej prílohy:

Bežné príjmy-obec
Bežné príjmy-RO
Kapitálové príjmyobec
Finančné operácie
príjmové-obec
Príjmy spolu

Bežné výdavky-obec
Bežné výdavky-RO
Kapitálové výdavkyobec
Finančné operácie
výdavkové-obec
Výdavky spolu

Schválený
rozpočet na
rok 2021
4 395 528
3 042
1 000

Rozpočet na
rok 2021 po 2.
zmene
4 290 635
3 042
1 000

3. zmena
rozpočtu na
rok 2021
+ 30 800
0
0

Rozpočet na
rok 2021 po 3.
zmene
4 321 435
3 042
1 000

190 000

190 000

+ 80 328

270 328

4 589 570

4 484 677

+ 111 128

4 595 805

Schválený
rozpočet na
rok 2021
1 836 530
2 484 768
267 020

Rozpočet na
rok 2021 po 2.
zmene
1 832 630
2 379 875
270 920

3. zmena
rozpočtu na
rok 2021
+ 89 859
+ 21 269
0

Rozpočet na
rok 2021 po 3.
zmene
1 922 489
2 401 144
270 920

1 252

1 252

0

1 252

4 589 570

4 484 677

+ 111 128

4 595 805
uznesením č. 215
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10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021.
Hlavná kontrolórka obce poslala materiály poslancom pred OZ. Prečítala poslancom správu o návrhu
kontrolnej činnosti, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 216 zo dňa 28.04.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 216 zo dňa 28.04.2021: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: - Ing. Michal Berežný

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok
2021, zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce, dňa 7.4.2021.
Schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021.
Termín: II. polrok 2021

zodpovednosť: hlavná kontrolórka
uznesením č. 216

11. Správa o vykonanej kontrole hlavnou kontrolórkou obce.
Hlavná kontrolórka obce poslala materiály poslancom pred OZ. Prečítala poslancom správu
o vykonanej kontrole.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 217 zo dňa 28.04.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 217 zo dňa 28.04.2021: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: - Ing. Michal Berežný

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie správu o vykonanej kontrole hlavnou kontrolórkou obce na OcÚ Rakúsy,
podľa Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021, zameranú na platnosť, aktuálnosť
vnútorných predpisov: Organizačný poriadok OcÚ Rakúsy, Poriadok odmeňovania
zamestnancov obce Rakúsy, Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Rakúsy a ich
súlad s platnou legislatívou.
zodpovednosť: hlavná kontrolórka
uznesením č. 217
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12. Návrh VZN č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
V diskusii k bodu č. 12 vystúpil:
MUDr. Cyril Václav- dal návrh, prijať jedno univerzálne VZN, kde platnosť bude aspoň 10 rokov.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 218 zo dňa 28.04.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 218 zo dňa 28.04.2021: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: - Ing. Michal Berežný

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Konštatovalo, že návrh VZN č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Rakúsy bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa
8.3.2021.
Uznášalo sa 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
Schválilo VZN č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole s materskou školou, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy
s pripomienkami:
dopĺňa článok V. Prechodné ustanovenia
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v roku 2021 sa
uskutoční v dňoch 29.4. a 30.4. v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Zrušilo uznesenie č. 102 zo dňa 16.4.2020, ktorým bolo schválené VZN č. 1/2020 o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole
s materskou školou, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.
Termín: ihneď
Účinnosť VZN č. 1/2021: 29. apríla 2021

zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 218

13. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakúsy.
Zásady hospodárenia boli poslancom doručene elektronicky pred OZ.
Pripomienky poslancov k bodu č. 13:
Pripomienka poslanca Pitoňáka
- Vypustenie v čl. 10 bod 10.3.
Hlasovanie poslancov k pripomienke p. Pitoňáka
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasovali: 0
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Pripomienka poslanca Václava
- Nahradenie v čl. 12 bod 12.1 novým textom: 12.1 Zámer, spôsob a prípadne podmienky prevodu
vlastníctva majetku obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Hlasovanie poslancov k pripomienke p. Václava
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Pripomienky poslanca Mačičáka
- Nahradenie v čl. 19 bod 19.2 novým textom: 19.2 Škodová a vyraďovacia komisia rozhoduje o
podnetoch na vyradenie prebytočného alebo neupotrebiteľného majetku obce do výšky 100 EUR
vrátane. Starostka schvaľuje vyradenie takéhoto majetku na návrh komisie.
- Doplnenie v čl. 19 bod 19.3: 19.3 Škodová komisia predloží prostredníctvom OcÚ obecnému
zastupiteľstvu návrh na vyradenie prebytočného alebo neupotrebiteľného majetku v prípade hodnoty
nadobúdajúceho majetku väčšej ako 100 EUR za kus.
-V čl. 19 bod 19.3 prečíslovať na bod 19.4
Hlasovanie poslancov k pripomienke p. Mačičáka
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 219 zo dňa 28.04.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 219 zo dňa 28.04.2021: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: - Ing. Michal Berežný

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakúsy.
Schválilo zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakúsy so schválenými
zmenami:
- Vypustiť v čl. 10 bod 10.3.
- Nahradiť v čl. 12 bod 12.1 novým textom:
12.1 Zámer, spôsob a prípadné podmienky prevodu vlastníctva majetku obce schvaľuje
obecné zastupiteľstvo
- Nahradiť v čl. 19 bod 19.2 novým textom:
19.2 Škodová a vyraďovacia komisia rozhoduje o podnetoch na vyradenie prebytočného
alebo neupotrebiteľného majetku obce do výšky 100 EUR vrátane. Starostka schvaľuje
vyradenie takéhoto majetku na návrh komisie.
- Doplniť v čl. 19 bod 19.3
19.3 Škodová komisia predloží prostredníctvom OcÚ obecnému zastupiteľstvu návrh
na vyradenie prebytočného alebo neupotrebiteľného majetku v prípade hodnoty
nadobúdajúceho majetku väčšej ako 100 EUR za kus.
- V čl. 19 bod 19.3 prečíslovať na bod 19.4
Termín: ihneď

zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 219
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Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 220 zo dňa 28.04.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 220 zo dňa 28.04.2021: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: - Ing. Michal Berežný

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Konštatovalo, že návrh na zrušenie VZN obce Rakúsy č. 1/2009 o hospodárení s majetkom
obce v znení uznesenia OZ č. 3/2012 z 8.12.2012 a Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2009 z 11.6.2015
(uznesenie č. 80/2015) bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa
27.1.2021.
Uznášalo sa 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
Zrušilo VZN obce Rakúsy č. 1/2009 o hospodárení s majetkom obce v znení uznesenia OZ
č. 3/2012 z 8.12.2012 a Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2009 z 11.6.2015 (uznesenie č. 80/2015).
Termín: ihneď

zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 220

14. Návrh na schválenie Štatútu obce Rakúsy.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
V diskusii k bodu č. 14 vystúpili:
Pripomienky poslanca Mačičáka
- Nahradenie v čl. 19 bod 19.1 novým textom:
19.1 Obec má zriadený dobrovoľný hasičský zbor, ktorý plní úlohy vyplývajúce zo zákona
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zo všeobecne záväzných
nariadení obce.
- Vypustenie v čl. 11 bod 11.6.
- Doplnenie v čl. 21 v bode 21.2 odrážku s textom: Dôležité otázky života a rozvoja obce.
- Vypustenie v čl. 21 bod 21.3.
- V čl. 26 v bode 26.2 prečíslovať ods. 3 na ods. 26.4.
- Doplnenie v čl. 31 v bode 31.1 v prvej odrážke za slovo technickej čiarku a text: športovej.
Pripomienka poslanca Pitoňáka
- Nahradenie v čl. 37 bod 37.4 novým textom.
37.4 Dňom účinnosti tohto štatútu obce zaniká predchádzajúci Štatút obce Rakúsy.
Pripomienka poslanca Václava
- Nahradenie v čl. 5 bod 5.2 novým textom: 5.2 Vzťah štátu a obce upravuje § 5 ods. 1 až 9
zákona o obecnom zriadení.
- Vypustenie v čl. 10 bod 10.1. text: ktoré je v zložení 9 poslancov.
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- Nahradenie v čl. 10 bod 10.5 novým textom: 10.5 Pri obecnom zastupiteľstve v Rakúsoch sú
zriadené uznesením, podľa potreby, dočasné alebo stále komisie, určené na zasadnutí obecného
zastupiteľstva na obdobie maximálne jedného volebného obdobia.
- Nahradenie v čl. 10 bod 10.9 novým textom: 10.9 Predseda komisie riadi a organizuje prácu
komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh.

- Vypustenie v čl. 10 bod 10.10. a upraviť ďalšie číslovanie.
Hlasovanie poslancov po diskusii a zapracovaní zmien z prítomných 8 poslancov
- za zmeny hlasovali: 8 - Ján Vida, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: - Ing. Michal Berežný
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 221 zo dňa 28.04.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 221 zo dňa 28.04.2021: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: - Ing. Michal Berežný

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh Štatútu obce Rakúsy.
Schválilo štatút obce Rakúsy so schválenými zmenami:
- Nahradiť v čl. 5 bod 5.2 novým textom:
5.2 Vzťah štátu a obce upravuje § 5 ods. 1 až 9 zákona o obecnom zriadení.
- Vypustiť v čl. 10 bod 10.1. text: ktoré je v zložení 9 poslancov,
- Nahradiť v čl. 10 bod 10.5 novým textom:
10.5 Pri obecnom zastupiteľstve v Rakúsoch sú zriadené uznesením, podľa potreby,
dočasné alebo stále komisie, určené na zasadnutí obecného zastupiteľstva na obdobie
maximálne jedného volebného obdobia.
- Nahradiť v čl. 10 bod 10.9 novým textom:
10.9 Predseda komisie riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi
ich priebeh.
- Vypustiť v čl. 10 bod 10.10. a upraviť ďalšie číslovanie.
- Vypustiť v čl. 11 bod 11.6.
- Nahradiť v čl. 19 bod 19.1 novým textom:
19.1 Obec má zriadený dobrovoľný hasičský zbor, ktorý plní úlohy vyplývajúce zo
zákona
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zo všeobecne
záväzných nariadení obce.
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-

Doplniť v čl. 21 v bode 21.2 odrážku s textom: dôležité otázky života a rozvoja obce.
Vypustiť v čl. 21 bod 21.3.
V čl. 26 v bode 26.2 prečíslovať ods. 3 na ods. 26.4.
Doplniť v čl. 3 v bode 31.1 v prvej odrážke za slovo technickej čiarku a text: športovej.
Vypustiť v čl. 36 bod 36.6. a nasledujúci bod prečíslovať.
Nahradiť v čl. 37 bod 37.4 novým textom:
37.4 Dňom účinnosti tohto štatútu obce zaniká predchádzajúci Štatút obce Rakúsy.

Termín: ihneď

zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 221

15.1. Návrh na schválenie zámeru odpredaja pozemkov v lokalite osada Rakúsy v rámci
realizácie národného projektu "Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v
obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" ITMS2014+kód 312051Y209.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Prednosta obce sa vyjadril k odpredaju pozemkov v osade a navrhol aby sa tam šla pozrieť časť
poslancov. Kým sa poslanci nevyjadria, navrhuje bod programu presunúť .
V diskusii k bodu č. 15.1 vystúpili:
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa, či domy v osade nestoja aj na súkromných alebo urbárskych
pozemkoch.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- podmienkou odkúpenia pozemku je aj to, že majiteľom musí byť jednoznačne
obec.
Ján Vida- vyjadril sa, nech ide na kontrolu do osady aj niekto z urbáru.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 222 zo dňa 28.04.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 222 zo dňa 28.04.2021: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: - Ing. Michal Berežný

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie žiadosti o odkúpenie pozemkov v rómskej osade v obci Rakúsy, v rámci
realizácie národného projektu " Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v
obciach
s
prítomnosťou
marginalizovaných
rómskych
komunít
"ITMS2014+kód:312051Y209 vo vlastníctve obce Rakúsy, k. ú. Rakúsy vedených
katastrálnym odborom Okresného úradu v Kežmarku na LV č.1 a LV č.675 pre vlastníkov
obydlí na nich umiestnených.
Schválilo podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien (ďalej zákon o majetku obcí), spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce
Rakúsy podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, žiadateľom na parcelných číslach
uvedených nižšie v tabuľke a to z nasledovného dôvodu: jedná sa o majetkové vysporiadanie
stavieb, obydlí užívaných na účel bývania zrealizovaných na pozemkoch vo vlastníctve obce v
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rámci národného projektu "Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" ITMS2014+kód 312051Y209.
Uvedené pozemky sa nachádzajú pod obydliami kupujúcich v obci Rakúsy- časť osada, ktoré
dlhodobo užívajú. Náklady spojené s prevodom dotknutých nehnuteľností ( t. j. správny
poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, budú hradené v
rámci realizácie národného projektu "Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom
v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" ITMS2014+kód
312051Y209).
Zámer o odpredaj pozemkov zapísaných na LVč.1, k.ú. Rakúsy:
C-KN
C-KN
C-KN
C-KN
C-KN
C-KN
C-KN
C-KN

1054/472 o výmere 27 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
1054/460 o výmere 1 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
1054/336 o výmere 16 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
1054/407 o výmere 62 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
1054/434 o výmere 16 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
1054/466 o výmere 16 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
1054/473 o výmere 4 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
1054/477 o výmere 27 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

Zámer o odpredaj pozemkov zapísaných na LVč.675, k.ú. Rakúsy:
C-KN
C-KN
C-KN
C-KN
C-KN

2249/97 o výmere 13 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
2249/101 o výmere 22 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
2249/92 o výmere 12 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
2249/106 o výmere 27 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
2249/104 o výmere 39 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Zámer o odpredaj obecných pozemkov žiadateľom:

P.č.

1.

Parc. č.

Meno a priezvisko,
nar.

Adresa

Kamil Badžo, nar.
21.09.1967 a manž.
Margita Badžová, rod.
Gáborová, nar.
23.05.1972

Rakúsy

C-KN

č. 302

1054/472
C-KN

Druh pozemku

Výmera
v m2

Cena spolu

zastavané plochy
a nádvoria

27

198,45 €

zastavané plochy
a nádvoria

13

95,55 €

1

7,35 €

(7,35 €/m2)

2249/97

2.

Jana Mirgová, rod.
Mirgová, nar.
05.05.1985

Rakúsy

C-KN

č. 272

1054/460

zastavané plochy
a nádvoria
zastavané plochy

16

C-KN

a nádvoria
22

161,70 €

zastavané plochy
a nádvoria

16

117,60 €

zastavané plochy
a nádvoria

62

455,70 €

zastavané plochy
a nádvoria

16

117,60 €

zastavané plochy
a nádvoria

16

117,60 €

zastavané plochy
a nádvoria

4

29,40 €

zastavané plochy
a nádvoria

12

88,20 €

zastavané plochy
a nádvoria

27

198,45 €

zastavané plochy
a nádvoria

39

286,65 €

zastavané plochy
a nádvoria

27

198,45 €

2249/101
3.

4.

5.

6.

7.

Eva Polhošová,
rod.Gáborová, nar.
13.09.1987 a manž.
Igor Polhoš, nar.
29.06.1988

Rakúsy

C-KN

č. 263

1054/336

Viera Mišalková, rod.
Mišalková, nar.
01.04.1997

Rakúsy

C-KN

č. 275

1054/407

František Mirga, nar.
14.03.1971 a manž.
Renáta Mirgová, rod.
Polhošová, nar.
01.11.1973

Rakúsy

C-KN

č. 332

1054/434

Pavol Pišta,
nar.19.10.1970 a
manž. Renáta Pištová,
rod. Gáborová, nar.
25.10.1970

Rakúsy

C-KN

č. 289

1054/466

Stanislav Mirga, nar.
07.02.1976 a manž.
Sylvia Mirgová, rod.
Mišlaková, nar.
30.06.1982

Rakúsy

C-KN

č. 416

1054/473
C-KN
2249/92

8.

9.

10.

Libuša Gáborová,
rod. Mirgová, nar.
03.07.1990 a manž.
Marek Gábor, nar.
06.08.1989

Rakúsy

C-KN

č. 232

2249/106

Dáša Drugdová,
rod.Mirgová, nar.
31.01.1985 a manž.
Ivan Drugda, nar.
03.04.1981

Rakúsy

C-KN

č. 282

2249/104

Dávid Gábor, nar.
31.08.1993 a manž.
Slavomíra Gáborová,
rod, Polhošová, nar.
22.12.1993

Rakúsy

C-KN

č. 455

1054/477
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Určilo cenu pozemkov 7,35 €/m2 v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Rakúsy.
Uložilo zverejniť zámer spôsobu predaja pozemkov najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce.
Termín: ihneď

zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 222

Ukončenie 20. OZ na návrh starostky obce
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Schválilo na návrh starostky obce ukončenie 20. zasadnutia OZ.
Presunulo nevyčerpané body programu na najbližšie OZ.
Prezentácia: 8

za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ, a ukončila
zasadnutie 20. obecného zastupiteľstva o 20,30 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 20. obecného zastupiteľstva sú zverejnené na úradnej tabuli
obce a webovom sídle obce http://www. rakusy.sk
Zvukové nahrávky z 20. obecného zastupiteľstva zo dňa 28.04.2021 sú zverejnené na webovom
sídle obce http://www. rakusy.sk
Zápisnicu zapísala: Zuzana Regitková

v.r.

Overovatelia zápisnice:
Ján Vida

v.r.

Ing. Jaroslav Mačičák

v.r.
PaedDr. Jaroslav Vaľo
prednosta OcÚ

v.r.

Mgr. Lenka Fedáková
starostka obce

v.r.

Prílohy: Návrh plánu kontrolnej činnosti
Správa o výsledkoch kontroly
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