Z Á PI S N I CA
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 16. apríla 2020.
Prítomní poslanci : 9 - Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný, Peter Gábor,
Miroslav Bilý, MUDr. Cyril Václav, Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida,
Bc. Jozef Pitoňák.
Neprítomný /í/ : Dostavili sa neskôr : Ing. Michal Berežný – 16,21 hod
Odišiel z rokovania OZ: Pozvaná : hlavná kontrolórka Božena Malinová,
Ostatní prítomní : starostka obce Mgr. Lenka Fedáková,
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo, občania.
Začiatok a koniec 10. OZ : 16,15 hod. – 22,55 hod (prerušenie OZ)
Zasadnutie 10. OZ otvorila starostka obce. Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov 8.
1. Otvorenie zasadnutia 10. OZ, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
Starostka Mgr. Lenka Fedáková navrhla členov návrhovej komisie:
a) predseda návrhovej komisie: Bc. Jozef Pitoňák,
b) členovia: Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný.
Starostka navrhla za overovateľov zápisnice: Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a hlasovali nasledovne:
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Neprítomný(í):
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Ing. Máriu Bačíkovú.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
2. Schválenie programu 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 10. OZ uvedený v pozvánke, bol zverejnený na
úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 8.4.2020. Prečítala program 10. OZ
a vyzvala poslancov na doplnenie alebo zmenu programu.
Poslanec MUDr. Cyril Václav navrhol dve úpravy programu:
- za bod č.3 Kontrola uznesení doplniť bod č. 4 Hlasovanie o pozastavenom výkone
uznesenia č. 99 zo dňa 23.1.2020.
Hlasovanie poslancov k doplneniu bodu programu č.4
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Poslanecký návrh prešiel.
- Bod č. 13. 7, po prečíslovaní bod č. 14.7 zaradiť ako bod č. 13. Informácia o prijatých
uzneseniach OZ v predchádzajúcom volebnom období k čiastkovej zmene ÚPO – pred
bod Otvorenie Územného plánu obce Rakúsy a príprava čiastkovej zmeny územného
plánu.
Hlasovanie poslancov k preloženiu bodu programu:
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Poslanecký návrh prešiel.
PROGRAM 10. OZ po prijatých zmenách:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
2. Schválenie programu 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

3. Kontrola uznesení.
4. Hlasovanie o pozastavenom výkone uznesenia č. 99 zo dňa 23.1.2020.
5. Informatívna správa o stave obce a správa krízového štábu obce v súvislosti
s COVID-19 ( koronavírus).
6. Schválenie podmienok voľby hlavného kontrolóra v obci Rakúsy.
7. Návrh VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Rakúsy.
8. Návrh VZN č. 2/2020 o prideľovaní a prenájme obecných bytov v podmienkach obce
Rakúsy.
9. Rozpočtové opatrenia starostky obce č. 9 zo dňa 18.12.2019, č. 10 zo dňa 30.12.2019
a č.1 zo dňa 4.3.2020.
10. Informácia starostky obce o vrátení časti finančných prostriedkov z NFP, na základe
vykonanej opätovnej administratívnej finančnej kontroly Ministerstva vnútra SR zo dňa
10.2.2020, ktorej predmetom kontroly bolo verejné obstarávanie z obdobia 2.11.2017
Stavebné práce pre projekt: „Výstavba materskej školy v obci Rakúsy - časť osada“
a ktorá bola vykonaná v nadväznosti na výsledky vládneho auditu č. A1010.
11. Správa o inventarizácií majetku obce, ZŠ s MŠ, CVČ a ZUŠ za rok 2019.
12. Prerokovanie analýzy „Identifikácie skutkového a právneho stavu pozemkov v
rómskom osídlení v obci Rakúsy" a návrhu postupu vysporiadania pozemkov
dotknutého územia v rámci národného projektu Podpora vysporiadania právnych
vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
ITMS2014+ kód: 312051Y209 prostredníctvom podaktivity národného projektu
„Asistencia pri vysporiadaní pozemkov", v znení dodatku k zmluve o spolupráci.
13. Informácia o prijatých uzneseniach OZ v predchádzajúcom volebnom období
k čiastkovej zmene ÚPO.
14. Otvorenie Územného plánu obce Rakúsy a príprava čiastkovej zmeny územného plánu.
15. Rôzne.
15.1 Žiadosť Františka Stupáka, Nova 39, 059 07 Lendak na zmenu Územného plánu
obce Rakúsy alebo náhradu za pozemok, parcela K-NC 1429/15 o výmere 1017 m2 .
15.2 Žiadosť Ondreja Tomasa a Márie Tomasovej Rakúsy č. 150 o čiastkovú zmenu
ÚPO na parcele K-NC č. 110 o výmere 581 m2 zo záhrady na stavebný pozemok.
15.3 Žiadosť Kristíny Vaverčákovej, Rakúsy 156 o čiastkovú zmenu ÚPO na parcele KNC č. 1295 o výmere 6539 m2 vedenú ako trvalý trávnatý porast na vybudovanie
rybníka.
15.4 Žiadosť Pozemkového spoločenstva urbárskeho majetku obce Rakúsy o súhlas
čiastkovej zmeny ÚPO na pozemkoch: KN-E č.1054/1 o výmere 413 172 m2,
KN-C č.1054/121 o výmere 10 000 m2, KN-E č.1054/242 o výmere 39 910 m2
zapísaných ako trvalý trávnatý porast s využitím na ťažbu nerastov (štrku).
15.5 Žiadosť Mgr. Silvie Kriššákovej, Rakúsy č. 171 o čiastkovú zmenu ÚPO na parcele
K-NC č. 1465/4 o výmere 911 m2 z plochy občianskej vybavenosti a verejnej zelene
na plochy rodinných domov.
15.6 Žiadosť Vladimíra Malinu o zmenu ÚPO na parcele K-NE č. 507/1 o výmere 176
m2 a parcele KN-E č. 507/2 o výmere 194 na plochu rodinného domu z plochy
športu a rekreácie.
15.7 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre DHZo Rakúsy vo
výške 2 500 €.
15.8 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre OFK Rakúsy vo
výške 15 000 €.
15.9 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre HKM
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Kežmarok o. z. Jonáša Záborského 2237/21, 060 01 Kežmarok vo výške 250 €.
15.10 Žiadosť Lenky Jasňákovej bytom Lendak o prenájom nehnuteľnosti č. 10 Rakúsy
za účelom bývania.
15.11 Žiadosť Súkromnej spojenej školy Kežmarok o možnosť pôsobiť v obci.
15.12 Finančná správa CVČ Rakúsy za rok 2019.
16. Interpelácie poslancov
17. Diskusia.
18. Záver.
Hlasovanie k programu v celku 10. OZ
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Program 10. OZ bol schválený.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
3. Kontrola uznesení.
Starostka informovala poslancov o plnení uznesení: uznesenie č. 84 - obec neposkytla
finančné prostriedky na tombolu na Silvestrovský ples, pretože ples sa nekonal. Uznesenie
č. 85 – riešenie prístupovej cesty smerom na Mlynčeky sú pripravené alternatívy pre
poslancov na odsúhlasenie v OZ, vrátane možnosti odkúpenia pozemku od p. Stupáka.
Starostka prečítala svoje vyjadrenie k pozastaveniu uznesenia č. 99 nasledovne:
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13 ods. 6 „Starosta môže
pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu
alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní od jeho
schválenia obecným zastupiteľstvom“.
Poslanci OZ v Rakúsoch na neplánovanom 9. zasadnutí OZ dňa 23.1.2020 schválili
uznesenie č. 99, ktorým dali súhlas na čiastkovú zmenu Územného plánu obce na ťažbu
štrkopieskov pre firmu Agrostav Poprad. Uznesenie č. 99 som nepodpísala a pozastavila
výkon tohto uznesenia. Pozastavený výkon uznesenia som zverejnila na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa 1.2.2020.
Svoje rozhodnutie odôvodňujem nasledovne:
Obec Rakúsy zhromažďovala doručené žiadosti občanov a firiem k zmene Územného
plánu obce Rakúsy (ÚPO), aby ich predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva tak, aby
boli všetky žiadosti o započatie procesu obstarávania čiastkovej zmeny ÚPO posúdene
komplexne.Iniciatíva poslanca Bc. Jozefa Pitoňáka, ktorý navrhol do programu 7. OZ, ktoré
sa konalo 14.11.2019 doplniť neplánovane žiadosť firmy Agrostav zo dňa 11.11.2019, čo
narušilo tento proces a poslanci sa zaoberali jednou žiadosťou, žiadosťou firmy Agrostav bez
toho, aby mali k dispozícií potrebné doklady a žiadosti ostatných subjektov.Na obecnom
úrade sú zaevidované žiadosti na ťažbu štrkov dvoch žiadateľov, ktoré požadujú súhlas na
čiastkovú zmenu na identických parcelách KN-C č.1054/121 o výmere 10 000 m2 vo
vlastníctve Pozemkového spoločenstva urbárskeho majetku obce Rakúsy, čo je relevantný
rozpor viď. žiadosti: Žiadosť zaevidovaná dňa 5.6.2019 Pozemkového spoločenstva
urbárskeho majetku obce Rakúsy a žiadosť zaevidovaná dňa 22.11.2019 firmy AGROSTAV
na rovnaké parcely.
Obec Rakúsy dostala dňa 20.11.2020 žiadosť od členov výboru Pozemkového
spoločenstva urbárskeho majetku obce Rakúsy ako reakciu na neplánované 9. OZ
a rozhodnutie poslancov a žiadajú zastavenie akýchkoľvek činností spojených
s odsuhlasovaním žiadosti firmy Agrostav o čiastkovú zmenu Územného plánu obce až do
času právneho vysporiadania sporu.
Uznesenie č. 99 bolo schválené poslancami bez toho, aby firma Agrostav Poprad
predložila obci požadované doklady - v písomnej forme, na posúdenie ďalšej ťažby, podľa
zákonných regulatívov. Samotné uznesenie č. 99 nespĺňa potrebné náležitosti pre začatie
obstarávania čiastkovej zmeny ÚPO:
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v uznesení chýba úplný názov a sídlo firmy Agrostav a údaje o parcelách a ich
výmerách, na ktorých je požadovaná zmena resp. ťažba štrkov.
- v uznesení chýba záväzná podmienka bezpodmienečného prerokovania v procese
posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov, pred podaním návrhu na vydanie územného rozhodnutia o ťažbe
štrkov. Rešpektovanie výsledku posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré bude
vydané formou rozhodnutia orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie je prísne
záväzné pre následné povoľovacie procesy“.
Ako starostka obce nebudem vstupovať do sporov firmy Agrostav Poprad a Pozemkového
spoločenstva urbárskeho majetku obce Rakúsy až do ich právneho vyriešenia resp. dohody
dotknutých strán lebo rozhodnutia obce musia byť vydávané v záujme občanov obce Rakúsy
a v tomto spore nie je možné posúdiť oprávnenia jednotlivých žiadateľov bez ich vzájomnej
dohody alebo rozhodnutia súdu v jednotlivých kompetenciách a platnosti právnych úkonov.
Z vyššie uvedených dôvodov som sa rozhodla výkon uznesenia č. 99 pozastaviť.
Starostka ďalej uviedla, že dala celú záležitosť prešetriť, pretože na jej osobu boli vyvíjané
rôzne tlaky zo strany p. Pekarčíkovej, prednostky Okresného úradu v Kežmarku, že keď dané
uznesenie nepodpíše, že jej poslanci zablokujú obecný úrad. Na základe toho poverila svojho
zástupcu Ing. Jaroslava Mačičáka, aby okolnosti prešetril a prenechala mu slovo.
Ing. Jaroslav Mačičák – prostredníctvom prezentácie informoval poslancov o zistených
skutočnostiach týkajúcich sa ťažby štrkopiestkov v lokalite Čierna voda - osada Rakúsy.
Predložil poslancom dokumenty príslušných inštitúcií a fotodokumentáciu priestorov ťažby
štrkopieskov v lokalite za osadou, zábery z katastrálnej mapy, satelitných snímok, ortomapy.
Obrátil sa na poslancov, aby zvážili svoje hlasovanie za prelomenie veta uznesenia č. 99 na
základe predložených a zistených skutočností najmä: že firma Agrostav žiada obecný úrad
o čiastkovú zmenu ÚP obce, aby mohla pokračovať v ťažbe štrkopiesku napriek tomu, že
ťažba v predmetnej lokalite už bola vykonaná a poukázal na to, že ten kto vyťažil, porušil
právoplatné rozhodnutie obce, v ktorom boli určené presné podmienky ťažby.
Z obsahu prezentácie Ing. Jaroslava Mačičáka:
10.11.2016 bola OZ uznesením č. 115/2016 schválená aktivita firmy AGROSTAV
stavebno obchodné družstvo Poprad o využití územia k plánovanej ťažbe štrkopieskov na
parcele 1054/264 o výmere 1,0 ha odčlenením od parcely 1054/1.
07.11.2017 Obec Rakúsy stavebný úrad vydal rozhodnutie o zmene využívania územia pre
povrchovú ťažbu štrkopieskov na pozemku parc.č. KN-C 1054/264 v zmysle
geometrického plánu č. 14280922031/2016 :
- územie bude využívané pre povrchovú ťažbu štrkopiekov, na ploche 1,0 ha 10 000 m2
v súlade s dokumentáciou potrebnou na vydanie územného rozhodnutia – mapa
ťažobného postupu,
- plocha využívaného územia zriadeného na ťažbu štrkov pri vodnom toku v blízkosti
osady nesmie prejsť za hranicu vytvorenej rezervy, pretože by to bolo v rozpore so
záujmami ochrany prírody a v rozpore s územným plánom obce Rakúsy.
- Navrhovateľ doloží na Obec Rakúsy zmluvu o budúcej zmluve s SPF k využívaniu
dotknutého pozemku parc.č. KN-E 2029 ako účelovú komunikáciu s napojením na
cestu III/3098 na vjazd a výjazd techniky.
Okresný úrad Kežmarok – odbor starostlivosti o životné prostredie z dňa 21.09.2017 pre
navrhovateľa AGROSTAV Poprad povolenie na odkrytie hladiny podzemných vôd v
dôsledku ťažby piesku, štrku na plochu 0,5 ha – pozemok parcelné číslo KNC č. 1052/264
a následne Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi dňa 27.09.2017 vydal rozhodnutie
– Povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov Rakúsy.
-
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Následne sa proces zopakoval a firma AGROSTAV dostala 06.03.2018 rozhodnutie z
obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi – Povolenie zmeny č. 1 na 0,5 ha p.č.
1054/278 platnosť do: 31.12.2019.
Ing. Jaroslav Mačičák na konci prezentácie ďalej uviedol niekoľko zistených paradoxov ako
aj miesto nepovolenej ťažby v plošnom objeme okolo 1 ha a položil poslancom niekoľko
rečníckych otázok:
„Nemyslíte si pani poslankyňa a páni poslanci, že činnosťou spojenou s podpísaním zmluvy
medzi pozemkovým spoločenstvom a firmou Agrostav, zmluvy, ktorá umožnila uzavrieť
dohodu medzi Rímskokatolíckou cirkvou , PSUM a firmou Agrostavom a následne žiadať o
čiaskovú zmenu územného plánu, ovplyvňovaním niektorých poslancov a niektorých členov
výboru PSUM Rakúsy, zvolaním mimoriadneho / neplánovaného / zasadnutia OZ,
neudelením slova pánovi Vaverčákovi, schválením žiadosti o čiaskovú zmenu územného
plánu, tlakov na pani starostku, pána prednostu a pod. sa pomáhalo zakryť túto nezákonnú
ťažbu?“
V diskusii k bodu č. 3 vystúpili: MUDr. Cyril Václav, Ján Vida, Pavol Bjalončík,
Ing. Jaroslav Mačičák, Mgr. Slávka Birošíková
Starostka po prezentácii svojho zástupcu, na základe ním uvedených skutočností sa
opýtala poslancov, ktorí boli podpísaní pod zvolaním neplánovaného zastupiteľstva, kto
prišiel za nimi so žiadosťou o zvolanie zastupiteľstva? Starostka požiadala, aby boli odpovede
zaznamenané do zápisnice:
- Mgr. Slávka Birošíková – neviem,
- Pavol Bjalončík – nepamätám si,
- MUDr. Cyril Václav - uviedol, že si vytlačil, podpísal žiadosť a využil svoje právo,
Starostka sa ďalej opýtala, poslancov, ktorí hlasovali za uznesenie č. 99, či vedeli o tom, že
tam prebiehala nelegálna ťažba?
- Mgr. Slávka Birošíková – nevedela,
- Bc. Jozef Pitoňák – nie,
- Ján Vida - uviedol, že nevedel o nelegálnej ťažbe. Položil protiotázku, či ako poslanec
a predseda stavebnej komisie porušil zákon?
- Starostka reagovala na poslanca Vidu a povedala, že sa pýtala poslancov lebo tlak je
vyvíjaný na jej osobu, aby podpísala, niečo s čím sa ako starostka obce nestotožňuje a aby
zdôvodňovala svoje rozhodnutie. Ona svoje rozhodnutie zdôvodnila a rovnako sa pýta
poslancov prečo konali tak ako konali.
- Pavol Bjalončík – opýtal sa, či niekto dokázal, že je to nelegálna ťažba. Uviedol, že
poslanci nesúhlasili s ťažbou, ale súhlasili so započatím čiastkovej zmeny ÚP obce,
rozšírením ÚP,
- MUDr. Cyril Václav – súhlasil s predrečníkom, že neschvaľovali ťažbu, ale začatie
procesu čiastkovej zmeny, uviedol, že ak informácie, ktoré boli na OZ prezentované sú
pravdivé, tak problém bude riešiť firma Agrostav a nie poslanci,
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že za svoju poslaneckú prax sa nepamätá pri hlasovaní,
aby občan, ktorý požiadal o slovo na zastupiteľstve ho nedostal od poslancov ako sa to
stalo na neplánovanom OZ v januári,
- Pavol Bjalončík – uviedol, že aj obec porušila svoje právomoci, keď upravila cestu
v oblasi, kde je výskyt bobrov a cestu nemá vo vlastníctve obec. Keby o tom vedel, tak by
za to nehlasoval. Obec by mala pripravovať podklady pre poslancov, aby nebolo
zasahované do práv iných osôb,
- Mgr. Slávka Birošíková – uviedla, že poslanci zvolali mimoriadne obecné zastupiteľstvo,
aby sa vykonala zmena ÚP a nie, aby sa začalo s ťažbou,
- Ing. Jaroslav Mačičák reagoval na predrečníčku a povedal, že poskytol poslancom nové
informácie o činnosti v danej lokalite, aby poslanci nepodporili návrh poslanca Václava

-
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o opätovnom hlasovaní uznesenia č. 99, ktoré bolo starostkou pozastavené, pretože plocha,
ktorá je predmetom uznesenia je už vyťažená.
- MUDr. Cyril Václav – uviedol, že starostka vyzvala poslancov na začiatku zasadnutia, aby
v dôsledku koronavírusu sa rokovalo bez zbytočných prieťahov a zastupiteľstvo je len pri
bode č. 3 kontrola uznesení a o tomto bode sa rokuje takmer 2 hodiny. Podal návrh, aby sa
ukončila diskusia k bodu 3 a prešlo sa na ďalší bod rokovania.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
4. Hlasovanie o pozastavenom výkone uznesenia č. 99
Starostka otvorila diskusiu k doplnenému bodu programu č. 4, ktorý bol pokračovaním
diskusie k predchádzajúcemu bodu programu – kontrola uznesení.
V diskusii k bodu č. 4 vystúpili: Ing. Jaroslav Mačičák, MUDr. Cyril Václav, Bc. Jozef
Pitoňák, Ján Vida, Pavol Bjalončík
- Ing. Jaroslav Mačičák – požiadal poslancov, aby pri opätovnom hlasovaní zobrali do úvahy
nové skutočnosti, na ktoré ich upozornil.
- MUDr. Cyril Václav – informoval poslancov, že sa bude hlasovať o uznesení č. 99,
ktorého výkon bol pozastvený starostkou obce a preto dal návrh na doplnenie programu
o jeho opätovnom hlasovaní. Doporučil hlasovať každému kto je členom urbára za, na
prelomenie veta. Upozornil, že môže nastať situácia, že namiesto očakávaných dividend
urbárnikov môže byť rozpočítaná strata. Uviedol, že všetko čo bolo na zasadnutí povedané
sa zaklada na nerelevantných informáciách. Ďalej uviedol, že sa bude hlasovať o začatí
čiastkovej zmeny ÚP, ktorú budú posudzovať iné orgány a keď sa preukáže, že je tam
niečo, čo nie je vporiadku, v ďalšom procese schvaľovania za to nezdvihne ruku.
Upozornil starostku, že žiadosti majú byť predkladané na zastupiteľstvo, keď prídu na
obec.
- Ing. Jaroslav Mačičák – reagoval na predrečníka a uviedol, že v programe je zaradený bod
programu aj žiadosť Pozemkového spoločenstva urbáru, nevidí dôvod prečo by mal
súhlasiť so zmenou ÚP pre firmu Agrostav, keď urbár si žiada samostatne zmenu ÚP, čo je
to isté.
- Bc. Jozef Pitoňák – uviedol, že sa nemôže vyjadriť ku všetkým skutočnostiam
odprezentovaných zástupcom storostky, ale prehlásil, že nevedel o žiadosti urbára v čase,
keď predložil na OZ žiadosť Agrostavu. Uviedol, že z prezentovaných skutočností
vyplýva, že sa ťažba uskutočnila na cirkevných pozemkov a opýtal sa, či bol o uvedených
skutočnostiach informovaný cirkevný výbor, pán farár.
- Ing. Jaroslav Mačičák – reagoval na predrečníka a uviedol, že nemá vedomosť o tom, či
o týchto skutočnostiach vie cirkev, kedy a ako boli pozemky vyťažené. Zopakoval, že
predložené informácie, ktoré prezentoval na zasadnutí OZ vyplynuli zo zisťovania, ktorým
ho poverila starostka obce a sú v ďalšom riešení v spolupráci s právnikom.
- Pavol Bjalončík – opýtal sa prečo obec rieši s právnikom záležitosti, ktoré sa týkajú
cirkevných pozemkov a firmy, ktorá na nich ťaží. V prípade súdnych sporov to pôjde za
obecné peniaze.
- Ing. Jaroslav Mačičák – reagoval na predrečníka a uviedol, že obec vydala rozhodnutie
o zmene využívania územia pre firmu Agrostav, v ktorých obec určila presné podmienky
ťažby. Na základe zisťovania sa dopracoval ku skutočnostiam, ktoré poslancom
prezentoval a ktoré nasvedčujú tomu, že došlo firmou Agrostav k porušeniu tohto
rozhodnutia a preto sa obec obrátila na právnika, aby oslovil ďalšie príslušné orgány, ktoré
môžu v danej veci konať.
Starostka požiadala poslancov o hlasovanie na udelenie slova pre p. L. Votaššáka, ktorý sa
prihlásil o slovo. Poslanci hlasovali za udelenie slova.
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- p. Vojtaššák – uviedol, že firma Agrostav, dostala od Pozemkového spoločenstva
poverenie. Požiadal poslancov o riešenie vzniknutej situácie, aby spoločenstvo urbára do
konca roka nejaké peniaze malo. Informoval poslancov o zložitej finančnej situácií
spoločenstva, o prehranom súdnom spore.
Starostka požiadala poslancov o hlasovanie na udelenie slova pre p. Jakuba Gallika, ktorý sa
prihlásil o slovo. Poslanci hlasovali za udelenie slova.
- Jakub Gallik – poukázal na nekorektnosť firmy Agrostav a predrečníka Ladislava
Vojtaššáka, ktorý s ňou spolupracuje, a ktorá bez povolenia robila ťažbu na cudzom
pozemku. Ďalej sa vyjadril: teraz dané skutočnosti vážení poslanci poznáte, tak sme
zvedaví ako budete hlasovať.
- Mgr. Slávka Birošíková – sa obrátila na poslancov v osade, ako oni vnímajú celý problém
s ťažbou.
- Peter Gábor – uviedol, že nesúhlasia s ťažbou, v osade žije 2500 obyvateľov a ide o životy
a nie o peniaze, utopil sa tam jeden z osady lebo ťažba je 20 m za osadou a nie 2 km ako
v Batizovciach. Budú sa sťažovať aj v Štrasburgu, Ale ťažbu nedovolia.
- Miroslav Bilý – súhlasil s poslancom Gáborom.
Starostka požiadala poslancov o hlasovanie na udelenie slova pre p. Vaverčáka, ktorý sa
prihlásil o slovo. Poslanci hlasovali za udelenie slova.
- p.Vaverčák – povedal, že ak by boli dodržaná hlbka ťažby nedošlo by k problému
utopenia. Výkopy boli robené do hĺbky 9 m a potom sa zasypávali do hĺbky 4 m, aby
nebolo nič vidieť. Pani Pekarčíková si vybudovala odvodňovací kanál, ktorý bol nižšie než
samotná ťažba.
Starostka požiadala poslancov o hlasovanie na udelenie slova pre p. Tona Vdovjaka, ktorý sa
prihlásil o slovo. Poslanci hlasovali za udelenie slova.
- p. Vdovjak – povedal poslancom, že sú zavádzaní, určití ľudia klamú, podávajú klamlivé
informácie, ktoré nie sú podložené zákonom. Upozornil, že obec neoprávnene vstupovala
na cudzie pozemky.
- Ing. Jaroslav Mačičák – reagoval na predrečníka a uviedol, že podkladom k prezentácií sú
dostupné dokumenty od firmy Agrostav doručené na obec, ako aj rozhodnutie obce
o zmene využívania územia.
Poslanec MUDr. Cyril Václav predložil návrh na ukončenie diskusiea a za hlasovanie
pozastaveného výkonu uznesenia č. 99 zo dňa 23.1.2020, ktorého výkon pozastavila starostka
obce.
Predseda návrhovej komisie prečítal pozastavený výkon uznesenia č. 99 zo dňa 23.1.2020, na
základe žiadoti firmy Agrostav z 11.11.2019 o súhlas s čiastkovou zmenou Územného plánu
obce Rakúsy a nasledne uznesenie č. 100 na prelomenie veta starostky obce.
Uznesenie č. 99
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch, dňa 23. januára 2020
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
1. Berie na vedomie
žiadosť o čiastkovú zmenu Územného plánu obce Rakúsy (ÚPO)
2. Konštatuje, že
a) čiastková zmena ÚPO je nevyhnutná pre naplnenie pôvodného zámeru ÚPO využívať
zásoby štrkopieskov v katastri obce Rakúsy, ktoré sú v spoluvlastníctve členov
Pozemkového spoločenstva urbárskeho majetku (PSUM) obce Rakúsy a
Rímskokatolíckej cirkvi Rakúsy,
b) neschválenie žiadosti o čiastkovú zmenu je v rozpore so záujmami PSUM,
Rímskokatolíckej cirkvi Rakúsy a v rozpore so záujmami obyvateľov obce Rakúsy,
pretože vytvára prekážku využívať majetok PSUM na prospech členov PSUM obce
Rakúsy a na rozvoj obce Rakúsy.
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3. Schvaľuje
žiadosť o čiastkovú zmenu ÚPO 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 vybavovaním čiastkovej zmeny územného plánu budú
hradené žiadateľom, čiže firmou Agrostav Poprad.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 99 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 5 - Mgr. Slávka Birošíková, Bc. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík,
MUDr. Cyril Václav, Ján Vida.
proti uzneseniu hlasovali: - Ing. Jaroslav Mačičák, Peter Gábor, Miroslav Bilý
- zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný (í): - Ing. Michal Berežný
POZASTAVENÝ VÝKON UZNESENIA
Hlasovanie k uzneseniu č. 100
Prezentácia: 9
za: 5
proti: 4
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Za: 5 - MUDr. Cyril Václav, Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida,
Bc. Jozef Pitoňák,
Proti: 4 - Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný, Peter Gábor, Miroslav Bilý.
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
1. Rozhoduje 3/5 väčšinou poslancov
2. schvaľuje
pozastavený výkon uznesenia č. 99 zo dňa 23. januára 2020
Uznesenie nebolo prijaté
(neschválené 3/5 väčšinou poslancov)
5. Informatívna správa o stave obce a správa krízového štábu obce v súvislosti
s COVID-19 ( koronavírus).
Starostka prečítala poslancom správu o stave obce:
- 18.12. stretnutie v CVČ ohľadne vysporiadania pozemkov v osade
- 25.12. Jasličková pobožnosť v kostole sv. Martina
- 26.12. Štefansky koncert v obecnom altánku
- 30.12. podpísanie zmluvy s výhercom obstarania detského ihriska v obci aj osade
- 31.12. Silvestrovská oslava v kultúrnej miestnosti
- oprava zárubne v dome soc. služieb
- zateplenie a oprava výtokového stojana v osade, poskytnutý ohrievač
- úprava a spevnenie poľnej cesty smerom na Mlynčeky
- zrealizované merače rýchlosti v obci aj osade
- opravená plynofikácia, voda aj elektrika v kuchynke v kultúrnej miestnosti
- zabezpečenie koterca pre túlavých psov v obci
- 13.1. stretnutie na ocú ohľadne parlamentných volieb
- 18.1. Výročná hasičská schôdza v kultúrnej miestnosti
- 21.1. stretnutie na obecnom úrade ohľadne rekonštrukcie priestorov obecného úradu
aj sociálnych zariadení
- 23.1. neplánované zastupiteľstvo ohľadne žiadosti firmy Agrostav
- 24.1. nákup drobného hmotného majetku do kultúrnej miestnosti – taniere, príbory, poháre
- 28.1. stretnutie s pani Jurgovianovou ohľadne možnosti výučby našich žiakov spojenej školy
Kežmarok v priestoroch KC v osade z dôvodu problematickej dochádzky pri
dochádzaní do Kežmarku, žiadosť doručená na ocú
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- 28.1. stretnutie s pánom Hotárym z VUC ohľadne rekonštrukcie budovy školy na družstve
v obci, náklady spojené s rekonštrukciou bude platiť Kušnierska škola Kežmarok
- 29.1. otváranie obálok na vyhlásené výberové konanie na pozíciu TSP v osade
- výmena žalúzií v obecnej knižnici
- príprava priestorov na dočasnú prevádzku kancelárie starostky a prednostu počas
rekonštrukcie
- 29.1. zakúpenie novej chladničky s mrazničkou na požiadanie vedúcej jedálne v MŠ Rakúsy
- 31.1. školenie v Košiciach ohľadne pozemkových úprav
- 31.1. výberové konanie na pozíciu TSP- jeden uchádzač, podmienky splnené,
nástup 1.3.2020
- 3.2. začiatok rekonštrukcie priestorov obecného úradu
- 9.2. posedenie ružencového bratstva v kultúrnej miestnosti obce
- 10.2.2020 ukončenie rekonštrukcie spŕch v priestoroch šatní
- spracované štúdie IBV za ihriskom a štúdie možnosti pripojenia kanalizácie
pána Štefana Vdovjaka
- 13.2. zakúpená tombola na Fašiangový ples organizovaný stolnotenisovým oddielom
- 15.2. Karneval pre deti v priestoroch kultúrnej miestnosti organizovaný DHZ-kom obce,
zakúpené vecné ceny
- 15.2. Výročná futbalová schôdza a prezentácia novo zrekonštruovaných spŕch z ušetrenej
dotácie futbalovému klubu
- 21.2. Fašiangový ples organizovaný stolnotenisovým oddielom v kultúrnej miestnosti obce
- cca 500 detí z osady prišlo o detskú lekárku p. Glatzovú, pretože jej činnosť bola
ukončená. Na požiadanie pána Číža z Odboru zdravotníctva v Prešove, obec pridelila
deťom trvalé pobyty a následne ich potriedila podľa bydliska. Žiadosti sa dali rodinným
príslušníkom podpísať a zaslali sa do Prešova, aby im bol následne Odborom zdravotníctva
pridelený ošetrujúci lekár. Je to síce povinnosť rodičov, no tu by sme sa asi nedočkali
plnenia si povinností zo strany rodičov. Aby sme predišli problémom, obec poskytla
súčinnosť.
- 26.2. bol v osade pohreb malého dieťaťa. Cintorín nie je odvodnený ani skolaudovaný od
roku 2013, ľudia sa pochovávajú do vody, čo je neprípustné. Preto chcem informovať touto
záležitosťou aj poslancov OZ, aby rátali s tým, že tento rok budeme musieť havarijný stav
riešiť.
- dôsledkom chyby vo VO konanom v roku 2017 nám Ministerstvo vnútra znižuje dotáciu
o 25% z ceny stavebných prác vo výške 114 000 €, aj to nemusí byť konečná suma,
pretože Ministerstvo vnútra žiada k poslednej platbe preukázať počet a druh rekuperačných
jednotiek, ktorý nesedí s realitou, ako aj veľkosť a typ dlažby pri vstupe do MŠ v osade.
- zrušenie OZ z dôvodu vírusu Covid – 19
- zasadnutia Krízového štábu obce Rakúsy počas vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR.
O opatreniach obce som informovala obyvateľov v Spektre v mesiaci marec, každé
zasadnutie Krízového štábu sa priebežne zverejňuje na webovom sídle obce
- päť výjazdov DHZ obce Rakúsy k požiarom v osade, jeden výjazd v obci Rakúsy
- príprava terénu pre výstavbu detského ihriska v obci v priestoroch pri telocvični,
v najbližších dňoch sa začne s montážou detského ihriska
- testovanie v osade za asistencie ozbrojených síl SR a Regionálneho koordinátora pre
rómske komunity p. Pompu, testovali sa 4 ľudia a výsledky na vírus Covid - 19 boli v našej
obci negatívne.
- pozastavená činnosť aktivačných prác, kvôli vírusu, je už znova povolená dňom 14.4.2020
V diskusii k bodu č. 5 vystúpili: Mgr. Slávka Birošíková, MUDr. Cyril Václav,
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Ing. Jaroslav Mačičák
- Mgr. Slávka Birošíková – sa opýtala na zloženie krízového štábu v obci
- Starostka – vymenovala 10 členov krízového štábu: prednosta OcÚ, Ing. Jaroslav Mačičák,
L. Vojtaššák, Tomáš Malina, Sylvia Pružinská, Miroslav Pitoňák, Peter Kuruc, Ján
Čekovský, Peter Ploštica, starostka.
- MUDr. Cyril Václav – opýtal sa na prijaté opatrenia v súvislosti s korona vírusom v osade,
upozornil, že nie všetci obyvatelia dodržiavajú nariadenie o povinnom nosenia rúšok a pod.
Poznamenal, že ako jediný lekár v obci, mohol byť prizvaný do krízového štábu.
- Starostka – reagovala na predrečníka s tým, že do krízového štábu menovala ľudí na ktorých
sa môže spoľahnúť, ktorí sú k dispozícií a ktorí žijú v obci. V osade pôsobí hliadka,
koordinátori, ktorí upozorňujú obyvateľov na nosenie rúšok a dodržiavanie opatrení.
- Ing. Jaroslav Mačičák – informoval o tom, že na krízovom štábe boli prítomní aj obyvatelia
z osady a spoločne riešili aj preventívne opatrenia. Je pripravená miestnosť v CVČ v prípade
infikovaných osôb.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
6. Schválenie podmienok voľby hlavného kontrolóra v obci Rakúsy.
Starostka otvorila bod programu, ktorý súvisí s povinnosťou OZ vyhlásiť voľby na funkciu
hlavného kontrolóra obce, pretože hlavná kontrolórka sa vzdala funkcie k 30.4.2020.
V diskusii k bodu č. 6 vystúpili: MUDr. Cyril Václav, Ing. Jaroslav Mačičák
- MUDr. Cyril Václav – opýtal sa, prečo taký dôležitý materiál ako je vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra nebol poslancom zaslaný pred zastupiteľstvom a oboznamujú sa s tým
až na zastupiteľstve,
- Starostka – uviedla, že bod programu bol uvedený v pozvánke a že podmienky vyhlásenia
voľby kontrolóra sú stanovené v zákone o obecnom zriadení.
- Ing. Jaroslav Mačičák – opýtal sa hlavnej kontrolórky, či úväzok hlavného kontrolóra
navrhovaný vo výške 30% je dostatočný,
- Hlavná kontrolórka – uviedla, že podľa jej názoru je úväzok 30% dostatočný. Upozornila
poslancov na legislatívnu zmenu zákona o obecnom zriadení, podľa ktorej v krízovej
situácií lehoty neplynú vo vzťahu ku skončeniu výkonu funkcie hlavného kontrolóra.
Navrhla, že súhlasí, aby formou uznesenia bol predĺžený výkon jej funkcie do dňa zvolenia
nového kontrolóra.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 100
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch 1.určilo podľa § 18a ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákona o obecnom zriadení) pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 30 %, 2.súhlasilo, aby hlavný kontrolór
v zmysle § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení mohol podnikať alebo vykonávať inú
zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 3.vyhlasilo v zmysle § 18a ods. 2
a ods. 4 zákona o obecnom zriadení deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Rakúsy na
deň 18.06.2020 na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 4.ustanovilo v zmysle § 18a ods. 3
zákona o obecnom zriadení podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
obce Rakúsy (ďalej hlavný kontrolór) nasledovne:
4.1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené 17.04.2020
na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce,
4.2. Termín odovzdania písomnej prihlášky: písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu
s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 04.06.2020
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do 15:00 hod. v zalepenej obálke na adresu: obec Rakúsy č. 35, 059 76 Rakúsy,
označenej „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať! “
4.3. Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná dňa 08.06.2020
trojčlenná komisia v zložení: poslanec MUDr. Cyril Václav, poslanec Pavol Bjalončík,
zamestnankyňa OcÚ Ing. Katarína Vdovjaková. Členovia komisie si spomedzi seba
zvolia svojho predsedu. Komisia vyhodnotí splnenie náležitosti prihlášok a vypracuje
zoznam kandidátov, ktorý predloží obecnému zastupiteľstvu.
4.4. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním. Voľba hlavného kontrolóra
sa uskutoční v súlade s § 18a ods. 3. zákona o obecnom zriadení Poslanci vykonajú voľbu
hlavného kontrolóra obce prostredníctvom hlasovacieho lístka, ktorý bude obsahovať
mená všetkých úspešných kandidátov (ods. 4.3). Voľba kandidáta sa vykoná
zakrúžkovaním čísla pred menom kandidáta. Neplatný hlasovací lístok bude ten, ktorý
bude obsahovať iný spôsob úpravy hlasovacieho lístka alebo bude na ňom označených
viacero kandidátov. Poslanec môže požiadať nový hlasovací lístok, výmenou za pôvodný,
ktorý chybne označil. Spôsob hlasovania určí volebná komisia zvolená z poslancov
obecného zastupiteľstva.
4.5. Náležitosti písomnej prihlášky:
a) titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) štrukturovaný profesijný životopis,
c) úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d) údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov (1.meno, priezvisko, rodné priezvisko,
pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,
2.dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u
osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 3.štátne občianstvo, 4.pohlavie, 5.meno,
priezvisko a rodné priezvisko rodičov) alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3
mesiace,
e) informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
f) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom
vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní Obecného zastupiteľstva v
Rakúsoch.
4.6. Kvalifikačné predpoklady a podmienky na výkon funkcie hlavného kontrolóra :
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
Ďalšie podmienky:
- znalosť legislatívy a noriem v oblasti samosprávy,
- dynamická a silná osobnosť,
- komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
- reprezentatívne vystupovanie,
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point),
- flexibilnosť,
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.
5.uložilo zabezpečiť doručenie profesijných životopisov kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra, ktorí splnili podmienky stanovené OZ v bode 4.2 a 4.5 tohto uznesenia,
najneskôr 7 dní pred dňom konania OZ, na ktorom sa uskutoční voľba hlavného
kontrolóra, poslancami obecného zastupiteľstva
uznesením č. 101
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 101
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
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Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch podľa zákona č. 73/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s
ochorením COVID-19 v nadväznosti na Čl. I, ktorým sa dopĺňa v zákone č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení § 30f ods.1 a ods. 6., Konštatovalo, že hlavná kontrolórka obce Božena
Malinová súhlasí s predlžením funkčného obdobia do zvolenia nového hlavného kontrolóra.
Súhlasilo s predĺžením funkčného obdobia hlavnej kontrolórky do zvolenia nového
kontrolóra
uznesením č. 101
7. Návrh VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Rakúsy.
Starostka konštatovala, že v návrhu VZN bol termín vykonania zápisu pôvodne určený na
začiatok apríla. S ohľadom na okolnosti s mimoriadnou situáciou koronavírusu a v
zmysle nariadenia krízového štábu SR je termín zápisu detí v navrhovanom VZN upravený na
odsúhlasenie zastupiteľstvom, po dohode s riaditeľkou školy v zmysle predloženého návrhu
uznesenia.
V diskusii k bodu č. 6 vystúpili: Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 102
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch konštatovalo, že návrh VZN č. 1/2019 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 28.1.2020, uznieslo sa 3/5 väčšinou prítomných poslancov,
schválilo 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
so zmenami:
a) článok 2 ods. 2.1. sa nahrádza novým znením nasledovne: Miesto a čas zápisu na
plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ je určený v budove školy č. 81 (dedina)
v dňoch od 20. apríla 2020 do 24. apríla 2020, v čase od 13:00 hod do 16:00 hod.,
b) v článku. 3 ods. 3.2 sa nahrádza text novým znením nasledovne:
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 nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia 17. apríla 2020.
Zrušilo uznesenie č. 18 zo dňa 18.03.2019, ktorým bolo schválené VZN č. 1/2019 o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole
s materskou školou, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy
uznesením č. 102
8. Návrh VZN č. 2/2020 o prideľovaní a prenájme obecných bytov v podmienkach obce
Rakúsy.
Starostka stručne informovala poslancov o obsahu predloženého VZN, ktoré bolo poslancom
doručené elektronicky pred zasadaním OZ.
V diskusii k bodu č. 7 vystúpili: Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 103
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch konštatovalo, že návrh VZN č. 2/2020 o prideľovaní
a prenájme obecných bytov v podmienkach obce Rakúsy bol zverejnený na úradnej tabuli
obce a webovom sídle obce dňa 18.3.2020, uznieslo sa 3/5 väčšinou prítomných poslancov,
schválilo VZN č. 2/2020 o prideľovaní a prenájme obecných bytov v podmienkach obce
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Rakúsy bez pripomienok, zrušilo VZN č. 1/2012 Všeobecné záväzné nariadenie obce Rakúsy
č. 1/2012, ktoré upravuje nájom bytov zo dňa 11.1.2012, dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012 zo
dňa 27.3.2013, ktoré upravovalo nájomné v starých bytoch (18 bj.),dodatok č.2 k VZN č.
1/2012 zo dňa 27.5.2013, ktoré upravovalo nájomné v nových bytoch (nadstavbe 9 bj).
uznesením č. 103
9. Rozpočtové opatrenia starostky obce č. 9 zo dňa 18.12.2019, č. 10 zo dňa 30.12.2019
a č.1 zo dňa 4.3.2020.
Starostka informovala poslancov o vykonaných rozpočtových opatreniach. Materiály boli
poslancom doručené elektronicky pred OZ.
V diskusii k bodu č. 8 vystúpili: Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 104
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie 9. zmenu rozpočtu Obce Rakúsy
vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 9/2019 v zmysle vnútorného
predpisu - Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rakúsy, § 21, ods. 1 (o
postupe a zaraďovaní prostriedkov do rozpočtu obce) podľa priloženej prílohy:
Schválený
rozpočet na
rok 2019
Bežné príjmy - obec
Bežné príjmy - RO
Kapitálové príjmy - obec
Finančné operácie
príjmové - obec
Finančné operácie
príjmové - RO
Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2019 po
8. zmene

9. Zmena
rozpočtu na
rok 2019

3 890 298
2 700
231 000
202 000

4 248 536
11 987
167 027
433 584

+ 15 639
0
0
0

Rozpočet
na rok
2019 po 9.
zmene
4 264 175
11 987
167 027
433 584

0

121

0

121

4 325 998

4 861 255

+ 15 639

4 876 894

Rozpočet na
rok 2019 po
8. zmene

9. Zmena
rozpočtu na
rok 2019

1 628 300
2 003 403
693 067

2 015 838
2 082 356
761 833

0
+ 15 639
0

Rozpočet
na rok
2019 po 9.
zmene
2 015 838
2 097 995
761 833

1 228

1 228

0

1 228

4 325 998

4 861 255

Schválený
rozpočet na
rok 2019
Bežné výdavky - obec
Bežné výdavky - RO
Kapitálové výdavky obec
Finančné operácie
výdavkové - obec
Výdavky spolu

+ 15 639
4 876 894
uznesením č. 104

Hlasovanie k uzneseniu č. 105
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie 10. zmenu rozpočtu Obce Rakúsy
vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 10/2019 v zmysle vnútorného
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predpisu - Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rakúsy, § 21, ods. 1 (o
postupe a zaraďovaní prostriedkov do rozpočtu obce) podľa priloženej prílohy:
Schválený
rozpočet na
rok 2019
Bežné príjmy - obec
Bežné príjmy - RO
Kapitálové príjmy - obec
Finančné operácie
príjmové - obec
Finančné operácie
príjmové - RO
Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2019 po
9. zmene

10. Zmena
rozpočtu na
rok 2019

3 890 298
2 700
231 000
202 000

4 264 175
11 987
167 027
433 584

- 75 082
+ 2 080
+ 20 235
0

Rozpočet
na rok
2019 po 10.
zmene
4 189 093
14 067
187 262
433 584

0

121

0

121

4 325 998

4 876 894

- 52 767

4 824 127

Rozpočet na
rok 2019 po
9. zmene

10. Zmena
rozpočtu na
rok 2019

Schválený
rozpočet na
rok 2019
Bežné výdavky - obec
Bežné výdavky - RO
Kapitálové výdavky obec
Finančné operácie
výdavkové - obec
Výdavky spolu

1 628 300
2 003 403
693 067

2 015 838
2 097 995
761 833

1 228

1 228

4 325 998

4 876 894

Rozpočet
na rok
2019 po 10.
zmene
- 81 573
1 934 265
+ 8 806
2 106 801
+ 20 000
781 833
0

1 228

- 52 767
4 824 127
uznesením č. 105

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 106
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie 1. zmenu rozpočtu Obce Rakúsy
vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2020 v zmysle vnútorného
predpisu - Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rakúsy, § 21, ods. 1 (o
postupe a zaraďovaní prostriedkov do rozpočtu obce) podľa priloženej prílohy:

Bežné príjmy-obec
Bežné príjmy-RO
Kapitálové príjmy-obec
Finančné operácie príjmovéobec
Príjmy spolu

Schválený
rozpočet na rok
2020
4 331 596
3 562
8 000
145 000
4 488 158
Schválený
rozpočet na rok
2020

1. zmena
Rozpočet na rok
rozpočtu na rok 2020 po 1. zmene
2020
+ 10 510
4 342 106
+ 14 607
18 169
0
8 000
0
145 000
+ 25 117

4 513 275

1. zmena
rozpočtu na rok
2020

Rozpočet na rok
2020 po 1. zmene
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Bežné výdavky-obec
Bežné výdavky-RO
Kapitálové výdavky-obec
Finančné operácie
výdavkové-obec
Výdavky spolu

1 875 230
2 244 277
367 412
1 239

0
+ 25 117
0
0

1 875 230
2 269 394
367 412
1 239

4 488 158

+ 25 117

4 513 275
uznesením č. 106

10. Informácia starostky obce o vrátení časti finančných prostriedkov z NFP, na
základe vykonanej opätovnej administratívnej finančnej kontroly Ministerstva
vnútra SR zo dňa 10.2.2020, ktorej predmetom kontroly bolo verejné obstarávanie
z obdobia 2.11.2017 Stavebné práce pre projekt: „Výstavba materskej školy v obci
Rakúsy - časť osada“ a ktorá bola vykonaná v nadväznosti na výsledky vládneho
auditu č. A1010.
Starostka informovala poslancov o výsledkoch administratívnej kontroly z Ministerstva
vnútra SR na verejné obstarávanie projektu materskej školy v osade. Písomné podklady boli
poslancom doručené. Obec musí vrátiť finančné prostriedky v sume presahujúcej 100 000 eur.
Prečítala poslancom výstup z kontroly, v ktorom sa hovorí, že starosta obce je oprávnený
zmeny alebo dohody majetko právneho charakteru vykonávať až po predchádzajúcom
rozhodnutí obecného zastupiteľstva, čo vyplýva zo zásad nakladania s majetkom obce podľa
zákona o majetku obcí. Navrhla, aby súčasťou uznesenia bola aj príloha so splátkovým
kalendárom.
V diskusii k bodu č. 10 vystúpili: Ing. Jaroslav Mačičák, MUDr. Cyril Václav, Ján Vida,
Mgr. Slávka Birošíková, Povol Bjalončík
- Ing. Jaroslav Mačičák – informoval poslancov o výdavkoch obce v súvislosti s projektom
MŠ. Celkové náklady na MŠ boli vo výške 623 663,47 eur, z toho dotácia bola
413 918,32 eur, zdroje obce boli 209 745,15 eur, plus spoluúčasť obce 5 % (36 029,18 eur)
a dodatočné výdavky plus 96 620,21 eur za autobusovú zástavku. Skutočné výdavky obce
predstavovali sumu 370 149,52 eur, čo je nárast 56 %,
- MUDr. Cyril Václav - odporučil vedeniu obce, aby vykonali aktivity k príslušným orgánom,
aby obec nemusela vrátiť peniaze, keď pochybenie nebolo na strane obce,
- Prednosta OcÚ – povedal, že obec vykonala všetky zákonné kroky k tomu, aby obec
nemusela vrátiť požadované finančné prostriedky, hneď ako sa o uložení sankcie dozvedela.
Obec bola upozornená, že v prípade nevrátenia finančných prostriedkov môže obec prísť
o celú dotáciu. Informoval poslancov, že obec bude pokracovať v hľadaní spôsobov ako
daný stav zvrátiť. Prednosta oboznámil poslancom s obsahom zistení predmetnej kontroly,
- Starostka – povedala, že obec bude zisťovať pochybenia zainteresovaných strán, nechá celú
záležitosť prešetriť a v prípade zistení pochybení, obec vyvodí adresnú zodpovednosť.
Upozornila, že obec je povinná zaplatiť finančné prostriedky v jednotlivých splátkach, ak
nechce prísť o celú sumu dotácie.
Poslanci v rozsiahlej diskusii hľadali spôsoby riešenia ako postupovať, aby obec
minimalizovala výšku finančných prostriedkov, ktoré musí na príslušný operačný program
vrátiť z obecného rozpočtu.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uznese niu č. 107
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie informáciu starostky obce z
opätovnej administratívnej finančnej kontroly Ministerstva vnútra SR zo dňa 10.2.2020, ktorej
predmetom kontroly bolo verejné obstarávanie z obdobia 2.11.2017 Stavebné práce pre
projekt: „Výstavba materskej školy v obci Rakúsy - časť osada“ a ktorá bola vykonaná
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v nadväznosti na výsledky vládneho auditu č. A1010, zobralo na vedomie, že obec Rakúsy
je povinná vrátiť finančné prostriedky v celkovej sume:
a) 104 750,89 eur (podiel EÚ: 89 038,25 eur + podiel ŠR: 10 475,09 eur + vlastné
zdroje: 5 237,55 eur),
b) 14 819,40 eur (zdroj EÚ: 12 596,49 eur + zdroj ŠR SR: 1 481,94 eur + 740,97 eur) vo
vzťahu k budúcim výdavkom nárokovaným v ďalších žiadostiach o platbu
predmetného verejného obstarávania.
Konštatovalo, že obec Rakúsy je povinná vrátiť finančné prostriedky podľa kódu žiadosti
o vrátenie finančných prostriedkov: 312061D366ZO03 vo výške 99 513,34 eur (89 038,25 eur
– zdroj EÚ, 10 475,09 eur – zdroj ŠR), uložilo OcÚ pripraviť návrh spôsobu financovania
z obecného rozpočtu a úpravu rozpočtu obce
uznesením č. 107
Starostka otvorila rozpravu k návrhu uznesenia na použitiu rezervného fondu.
Ing. Jaroslav Mačičák – k rozpočtovému opatreniu ohľadne využitia rezervného fondu
uviedol, že navrhuje vzhľadom na už prebiehajúcu rekonštrukciu priestorov OcÚ schváliť
navrhovanú sumu a ostatnú rezervu použiť na kapitálové výdavky, ale len po odsúhlasení
poslancov.
Poslanci v diskusii žiadali informácie o rekonštrukcii OcÚ.
Starostka obce požiadala p. Petra Plošticu, ktorý realizuje rekonštrukciu priestorov OcÚ, aby
oboznámil poslancov z rozsahom vykonaných prác.
- Mgr. Slávka Birošíková – uviedla, že požiadala od obce informácie 4.3.2020 o prácach na
OcÚ mailom, aby ako poslankyňa vedela reagovať na dotazy občanov a podklady
nedostatla,
- Ján Vida – konštatoval, že ak by poslanci dostali vysvetlenie o prácach na OcÚ tak ako ich
odprezentoval na zastupiteľstve p. Peter Ploščica, nebol by dôvod na otváranie tejto témy.
Povedal, že je potrebné zlepšiť komunikáciu a to čo bolo povedané na zastupiteľstve teraz
malo byť predmetom diskusie, keď sa rokovalo o rozpočte.
- Starostka – uviedla, že peniaze v rozpočte boli na rekonštrukciu schválené, tak ako uviedol
jej zástupca v položke rozpočtu rekontrukcia OcÚ (kancelária starostky obce, na nákup
zariadenia na zabezpečenie technickej bezpečnosti). Poslanci môžu kedykoľvek prísť za ňou
na OcÚ, ak im nie je niečo jasné a bola a je k dispozícií, aby im ukázala priestory, ktoré sa
inovujú.
- Pavol Bjalončík – uviedol, že je rád, že jeho návrh na technické zabezpečenie zasadnutí OZ
dataprojektorom a premietanie materiálov priamo na zasadnutí OZ je zrealizované.
- MUDr. Cyril Václav - opýtal sa vedenia obce, kto zadal zadanie firme na rekonštrukciu OcÚ
a ako k uvedenej sume OcÚ prišiel, prečo zadanie nemohla dostať poslankyňa Birošíková.
- Prednosta OcÚ – odpovedal na otázku poslanca Václava a uviedol, že zadanie firme dal on.
Suma zadania bola 80 000 eur, ale položkovitý rozpis nemal. Ospravedlnil sa za
nedorozumenie a uviedol, že materiály budú poslancom predložené.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia k použitiu RF.
Hlasovanie k uzneseniu č. 108
Prezentácia: 9
za: 5
proti: 1
zdržali sa: 3
nehlasovali: 0
Za: 5 - Bc. Jozef Pitoňák, Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný, Peter Gábor,
Miroslav Bilý.
Proti: 1 - MUDr. Cyril Václav,
Zdržali sa: 3 - Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida.
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo použitie rezervného fondu v sume 145 000 EUR
na kapitálové výdavky, z toho:
- na stavebné úpravy na obecnom úrade v sume 75 000 EUR,
- na kapitálové výdavky bez špecifikácie v sume 70 000 EUR, o ktorých rozhodne obecné
16

zastupiteľstvo

uznesením č. 108

Ing. Jaroslav Mačičák – predseda finančnej komisie informoval poslancov o vyčlenených
prostriedkoch na splátku sankcie v rozpočtovom opatrení č. 2 - uviedol, že vzhľadom na
skutočnosť, že je zastavené školské vzdelávanie na prvom stupni, predpokladá sa ušetrenie
finančných prostriedkov vo výške 22 300 eur za splátky za autobus, bol podaný návrh
presunúť tieto ušetrené peniaze v rámci programu 7 z podprogramu 7.2 ZŠ – rozpočet
zriaďovateľa do podprogramu 7.1 MŠ – rozpočet zriaďovateľa. Podal poslancom informáciu
zo stretnutia s pani ekonómkou a pánom prednostom ohľadne aktuálnej situácie príjmov z
podielových daní a odporúčaniach pre OZ ohľadne ďalších kapitálových výdavkov. Uviedol,
že príjmy k 31.03.2020 tvorili viac ako 500 000 EUR čo je cca 30 % celkových príjmov, to
znamená 5 % príjmov naviac oproti plánovanému. Zároveň informoval, že na základe
aktuálnej situácie s COVID 19 sa predpokladá zníženie príjmov z podielových daní a
doporučil poslancom pouvažovať o požiadavkách organizácii ako DHZ, futbalový zväz,
stolnotenisový zväz o výške dotácii, a navrhol minimalizovať kapitálové výdavky len na
najnutnejšie výdavky.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia k RO č.2.
Hlasovanie k uzneseniu č. 109
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo 2. zmenu rozpočtu Obce Rakúsy vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2020 v zmysle ustanovenia § 14
ods. 2 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého
návrhu:

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
rozpočet na
rok 2020 po 1.
rok 2020
zmene
4 331 596
4 342 106
3 562
18 169
8 000
8 000

2. Zmena
rozpočtu na
rok 2020
0
0
0

Rozpočet na
rok 2020 po
2. zmene
4 342 106
18 169
8 000

145 000

145 000

0

145 000

4 488 158

4 513 275

0

4 513 275

Schválený
Rozpočet na
rozpočet na
rok 2020 po 1.
rok 2020
zmene
1 875 230
1 875 230
2 244 277
2 269 394
367 412
367 412

2. Zmena
rozpočtu na
rok 2020
0
0
0

Rozpočet na
rok 2020 po
2. zmene
1 875 230
2 269 394
367 412

1 239

1 239

0

1 239

4 488 158

4 513 275

0

4 513 275

uznesením č. 109
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11. Správa o inventarizácií majetku obce, ZŠ s MŠ, CVČ a ZUŠ za rok 2019.
Starostka konštatovala, že písomné správy o vykonaných inventarizáciách majetku obce
a rozpočtových organizácií boli poslancom zaslané elektronicky.
V diskusii k bodu č. 11 vystúpili: Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 110
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie

Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku a
záväzkov a vysporiadaní inventarizačných rozdielov obce Rakúsy k 31.12.2019.

Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov ZŠ s MŠ Rakúsy k 31.12.2019.

Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov Centra voľného času Rakúsy k 31.12.2019.

Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov Základnej umeleckej školy Rakúsy k 31.12.2019.
uznesením č. 110
12. Prerokovanie analýzy „Identifikácie skutkového a právneho stavu pozemkov v
rómskom osídlení v obci Rakúsy" a návrhu postupu vysporiadania pozemkov
dotknutého územia v rámci národného projektu Podpora vysporiadania právnych
vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít ITMS2014+ kód: 312051Y209 prostredníctvom podaktivity národného
projektu „Asistencia pri vysporiadaní pozemkov", v znení dodatku k zmluve o
spolupráci.
Starostka stručne informovala poslancov o Národnom projekte Podpora vysporiadania
právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít, ktorá je pokračovaním aktivít z minulého volebného obdobia. Prečítala informácie k
projektu, ktoré jej boli zaslané mailom, metodičkou Odboru implementácie projektov úradu
splnomocnenca vlady SR pre rómske komunity Mgr. Marianou Hudákovou: „ cieľom
národného projektu je poskytnúť obci a jej obyvateľom podporu pri vysporiadaní pozemkov v
rámci podaktivity „Asistencia pri vysporiadaní pozemkov”. Cieľom tejto podpory je
identifikovať pozemky a obyvateľov MRK (marginalizovaných rómskych komunít), ktorí majú
záujem o odkúpenie pozemkov (a nemajú žiadne exekúcie a podlžností voči obci) a zabezpečiť
úkony smerujúce k prevodu pozemku — t.j. geodetické úkony, znalecký posudok na ocenenie
hodnoty nehnuteľností, právne úkony a súvisiace správne poplatky všetky tieto náklady budú
zabezpečené víťazným uchádzačom spoločnosťou Geodeo s.r.o., M. R. Štefánika 876, 09301
Vranov nad Topľou (pán Ing. Milan Horňák). V prípade, že obyvatelia MRK nemajú záujem o
kúpu pozemku, respektíve si to nemôžu dovoliť, sme za to, aby sa na časť pozemku, ktorá
prislúcha obydliu uzatvorila nájomná zmluva s osobitým zreteľom v trvaní 5 rokov. Ďalšou
možnosťou je, že k dotknutým pozemkom nadobudne právny vzťah obec, ktorá následne na
týchto pozemkoch zrealizuje opatrenia, ktoré prispejú k zvýšenej kvalite podmienok bývania
MRK (realizácia komunikácií, svojpomocná výstavba domov obyvateľmi MRK a pod.).
Cena za geodetické, právne, znalecké služby a správne poplatky v rozsahu cca 400 až 800
EUR (závisí od veľkosti pozemku), bude pri prevode pozemku počas realizácie projektu
hradená z národného projektu.Z časového a ekonomického hľadiska máme záujem
zrealizovať hlavne tie prevody, pozemky, kde bude prejavený záujem zúčastnených strán.“
Starostka uviedla, že poslancoom boli materiály zaslané elektronicky vrátane mapy
osady.
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V diskusii k bodu č. 12 vystúpili: Ing. Jaroslav Mačičák, Peter Gábor, Ján Vida, Bc. Jozef
Pitoňák, Pavol Bjalončík, MUDr. Cyril Václav
Poslanci diskutovali o aktuálnej situácií v osade, o potrebe zamerania obecných
pozemkov, na ktorých sú postavené obydlia bez stavebného povolenia, aby mohlo dôsť
legalizácií nelegálnych stavieb v osade na obecných pozemkoch.
- Ing. Jaroslav Mačičák – opýtal sa poslancov z osady na ich názor k Národnému projektu,
- Peter Gábor – uviedol, že je to dobrá vec a treba ho podporiť.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 111
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie prerokovanie analýzy „Identifikácie
skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskom osídlení v obci Rakúsy" a návrh postupu
vysporiadania pozemkov dotknutého územia v rámci národného projektu Podpora
vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít ITMS2014+ kód: 312051Y209 prostredníctvom podaktivity národného
projektu, súhlasilo s navrhovaným postupom a vysporiadaním pozemkov cez NP PVP
OsMRK, odporučilo
a) starostke podpísať s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky návrh dodatku č. 3
k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-001 pre NP PVP OsMRK. pre
podaktivitu „Asistencia pro vysporiadaní pozemkov“,
b) zverejniť dodatok č. 3 v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
uznesením č. 111
Ing. Jaroslav Mačičák podal poslanecký návrh na prerušenie rokovania 10. OZ, ktorého
rokovanie trvá viac ako 7 hod.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 112
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo prerušenie 10. OZ a schválilo termín
pokračovania 10. obecného zastupiteľstva na deň 22.4.2020 o 17,00 hod
uznesením č. 112
P O K R A Č O V A N I E Z Á PI S N I C E
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
dňa 22. apríla 2020.
Starostka otvorila prerušené 10. OZ dňa 22. 4.2020 o 17,04 hod.
Prítomní poslanci : 9 - Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný, MUDr. Cyril Václav,
Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida, Peter Gábor, Bc. Jozef Pitoňák,
Miroslav Bilý.
Pozvaná : hlavná kontrolórka Božena Malinová
Ostatní prítomní : starostka obce Mgr. Lenka Fedáková,
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo.
Zasadnutie 10. OZ sa uskutočnilo s vylúčením verejnosti v súlade s Opatrením Úradu
verejného zdravotníctva SR pri ohrození zdravia č. OLP/3354/2020 s účinnosťou od 22. apríla
2020 do odvolania.
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Obec zo zasadnutia vyhotoví zvukové nahrávky do 48 hodín od skončenia OZ, ktoré
budú zverejnené na webovom sídle obce.
Po prezentácií poslancov starostka konštatovala, že pokračujúce 10. OZ obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov 9.
Starostka predložila poslancom návrh na zmenu Rokovacieho poriadku obce Rakúsy,
ktorého zmena vyšla z diskusie dňa 16.4.2020.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 113
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zmenilo Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce
Rakúsy: v článku 7 nahrádza znenie bodu 7.5 novým textom nasledovne „ Po prijatí uznesenia
obecného zastupiteľstva prečíta predsedajúci číslo, pod ktorým bude prijaté uznesenie
evidované. Uznesenia obecného zastupiteľstva sú číslované chronologicky od začiatku do
konca volebného obdobia, v ktorom sú prijaté, schvaľuje zmenu Rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva obce Rakúsy schváleného uznesením č. 93 zo dňa 17.12.2019
v znení neskorších úprav.
uznesením č. 113
Starostka navrhla zmenu Rokovacieho poriadku Rakúsy aj v bode 6.2 Rokovacieho
poriadku. Svoj návrh odôvodnila tým, že v Rokovacom poriadku je v bode 6.2 uvedené, že
v prípade mimoriadneho obecného zastupiteľstva sa pozvánka zverejňuje 24 hodín pred
zasadnutím OZ. Zákon o obecnom zriadení ukladá obci povinnosť zverejniť pozvánku na
úradnej tabuli a webovom sídle obce minimálne 3 dni pred zasadnutím OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia
Hlasovanie k uzneseniu č. 114
Prezentácia: 9
za: 4
proti: 2
zdržali sa: 3
nehlasovali: 0
Za: Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný, Peter Gábor, Miroslav Bilý,
Proti: MUDr. Cyril Václav, Ján Vida,
Zdržali sa: Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková, Bc. Jozef Pitoňák
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zmenilo Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce
Rakúsy v článku 6 nahrádza znenie bodu 6.2 novým textom nasledovne „Návrh programu
zasadnutia OZ sa oznamuje a zverejňuje aspoň 3 dni pred zasadnutím OZ“, schvaľuje zmenu
Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Rakúsy schváleného uznesením č. 93 zo
dňa 17.12.2019 v znení neskorších úprav
UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ
10. OZ pokračovalo podľa schváleného programu zo 16.4.2020, bodom č. 13.
Obec zabezpečila dataprojektor a premietacie plátno, aby poslanci mali možnosť vizualizácie
pozemkov podľa jednotlivých žiadosti.
13. Informácia o prijatých uzneseniach OZ v predchádzajúcom volebnom období
k čiastkovej zmene ÚPO.
Starostka informovala poslancov o prijatých uzneseniach č. 90/1918 a č. 91/2018 zo dňa
19.9.2018 k čiastkovým zmenám ÚP v predchádzajúcom volebnom období.
V diskusii k bodu č. 13 vystúpili: MUDr. Cyril Václav, Ing. Jaroslav Mačičák, Ján Vida,
Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková
Poslanci žiadali informácie v akom štádiu riešenia sú uvedené uznesenia a v tom zmysle
pripravili návrh uznesenia.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 114
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Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch uložilo preveriť aktuálnosť uznesení uznesenia č. 90/2018
a č. 91/2018 do májového OZ
uznesením č. 114
14. Otvorenie Územného plánu obce Rakúsy a príprava čiastkovej zmeny územného
plánu.
Starostka navrhla otvorenie Územného plánu obce Rakúsy, aby si obyvatelia obce mohli
podať žiadosti a požiadavky na čiastkové zmeny ÚP, s tým žeby sa určil dátum predkladania
žiadosti od 23.4. do 23.5.2020 na podateľňu OcÚ. Informácia by bola zverejnená na
webovom sídle obce a doručená aj do schránok obyvateľov. Žiadosti by boli priebežne
zasielané poslancom a schvaľované na júnovom OZ. Požiadavky by sa následne odovzdali
zadávateľovi, prebehlo by schvaľovanie kompetentnými orgánmi a na koniec by sa schválilo
VZN o zmene ÚP obce. Po uvedenom termíne, by sa žiadosti v OZ neschvaľovali
k čiastkovej zmene ÚP, ale boli by predmetom rokovania až v nasledujúcom roku.
Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu programu ako aj k návrhu na otvorenie ÚP a
k ostatným žiadostiam, ktoré boli schválené v programe OZ, ktorými obyvatelia a právnické
osoby žiadajú o započatie čiastkových zmien ÚP obce.
V diskusii k bodu č. 13 vystúpili: Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík,
Bc. Jozef Pitoňák, Ján Vida, MUDr. Cyril Václav
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že čiastkové zmeny ÚP by sa mali posudzovať jednotlivo,
ako aj jednotlivo by sa malo posudzovať, kto bude uhrádzať náklady spojené so zmenou ÚP
žiadateľov,
- Pavol Bjalončík – upozornil, na to, že otvorením ÚP sa môže proces niektorých žiadateľov
predĺžiť,
- Bc. Jozef Pitoňák – uviedol, že na prerokovanie v OZ je už teraz niekoľko žiadostí na zmenu
ÚP a otvorením ÚP sa môže tento počet mnohonásobne zvýšiť, čo predĺži celý proces
a niektorí žiadatelia už chcú začať stavať nie čakať 3 až 4 roky. Súhlasil s návrhom, aby sa
žiadosti posudzovali individuálne,
- Ján Vida – uviedol, že k tomu by sa mal vyjadriť odborník, či sa bude otvárať celý ÚP obce,
obec má schválený nový Územný plán, alebo sa budú obstarávať len jeho čiastkové zmeny.
- Ing. Jaroslav Mačičák – navrhol, aby sa prijalo uznesenie dokedy sa budú prijímať žiadosti
na čiastkovú zmenu plánu v danom roku a po určenom termíne by sa žiadosti prerokovávali
v OZ až nasledujúci rok.
- Starostka – uviedla, že malé zmeny napr. z pôvodného využitia trávnaté plochy na rodinné
domy sa vybavia rýchlejšie - do 6 mesiacov, ako zmeny využitia na plochy rybníka.
- Mgr. Slávka Birošíková – upozornila, že niektorí ľudia už majú podané žiadosti od roku
2018 a chcú zmeny čím skôr.
- MUDr. Cyril Václav – upozornil, že na pre rokovanie v OZ sú žiadosti napr. zo 6.3.2019, čo
považuje za pochybenie OcÚ.
- Ing. Jaroslav Mačičák – súhlasil s predrečníkom, že žiadosti majú byť predkladané na OZ
včas, podotkol, že obecný úrad urobil chybu a za vzniknutú chybu sa starostka ospravedlnila
minule a treba ísť ďalej. Navrhol prizvať odborníka na OZ napr. p. Šterbáka z Veľkej
Lomnice, ktorý by ozrejmil poslancom zákonné povinnosti pri schvaľovaní čiastkových
zmien. Rovnako prizvať aj oprávnenú osobu, ktorá zodpovedá za zadanie ÚP.
- Bc. Jozef Pitoňák – uviedol, že treba zvážiť aj cenu zadávateľov pri obstarávaní zmien ÚP,
ktorá sa pohybuje od 2 000 až do 5 000 eur, aby obec ušetrila.
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že ÚP obce robil p. Malinovský, ale je na zvážení, či by sa
nemohol osloviť aj iný odborník, pretože v minulosti boli pri zakresľovaní oddychovej zóny
v ÚP určité nepresnosti.
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- MUDr. Cyril Václav – uviedol, že zónu oddychu je potrebné zadefinovať tam, kde bola
pôvodne určená OZ, a ak to bola chyba p. Malinovského nech to zakreslí so zľavou obci.
- Starostka – navrhla, aby sa prešlo k žiadostiam, uviedla, že osloví Spoločný stavebný úrad
a zistí relevantné informácie.
Poslanci na základe diskusie sa dohodli, že Územný plán obce neotvoria a k jednotlivým
žiadostiam budú prijímať uznesenia.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie
15. Rôzne.
15.1 Žiadosť Františka Stupáka, Nova 39, 059 07 Lendak na zmenu Územného plánu
obce Rakúsy alebo náhradu za pozemok, parcela K-NC 1429/15 o výmere 1017 m2 .
Starostka otvorila diskusiu k uvedenej žiadosti. Uviedla, že rokovala so žiadateľom
a informovala poslancov o dohodovacom konaní. Žiadateľ súhlasil so znížením ceny na
20 eur za 1 m2 a zmenu využitia zostávajúcich pozemkov na výstavbu rodinných domov.
V diskusii (trvanie - 1 hod 15 min) k bodu č. 15.1 vystúpili: - MUDr. Cyril Václav,
Ing. Jaroslav Mačičák, Ján Vida, Pavol Bjalončík, Bc. Jozef Pitoňák
- MUDr. Cyril Václav – nesúhlasil s cenou 20 eur za 1 m2, podľa platného ÚP sa s týmto
pozemkom počíta ako s miestnou komunikáciou. Ak sa odsúhlasí s vykúpením pozemku za
20 eur za 1 m2, čo na to povedia ostatní, od ktorých obec odkúpila pozemky za oveľa nižšiu
cenu.
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že ak sa pozemok p. Stupáka nebude môcť použiť
s plánovaným využitím na prístupovú cestu je potrebné hľadať ako sa ku svojim pozemkom
dostanú ostatní žiadatelia, Silvia. Bral do úvahy finančnú situáciu obce a ponúkaná cena
20 eur za 1 m2 je vysoká. Pri schvaľovaní ÚP obce bol návrh ÚP vyvesený na úradnej tabuli
a z ich strany neboli obci predložené žiadne pripomienky.
- Starostka – uviedla, že p. Stupák, v prípade, že obec neodkúpi daný pozemok na prístupovú
cestu ako je to v ÚP, žiada na pozemku zmeniť jeho využitie na pôvodnú plochu lebo obec
nemôže plánovať cestu na súkromnom pozemku.
Poslanci hľadali možnosti ako riešiť komplexne požiadavky obyvateľov na započatie
čiastkovej zmeny ÚP v lokalite Hyľa – pomocou mapy Katastra portálu, kde sú zobrazené
pozemky s parcelnými číslami a vlastníkmi pozemkov.
- Pavol Bjalončík – uviedol, že je zástancom ochrany súkromného vlastníctva, navrhol, aby
bol p. Stupák oslovený, či by nebol ochotný predať obci len časť pozemku, ktorá by
umožnila prístup k pozemku Silvie a obec bude riešiť prístupovú cestu v danej lokalite iným
spôsobom.
Poslanci sa stotožnili s návrhom poslanca Bjalončíka a pripravili návrh uznesenia.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 115
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch 1. zobralo na vedomie žiadosť Františka Stupáka, bytom
Nova 39, Lendak, na zmenu Územného plánu obce Rakúsy na parcele K-NC č. 1429/15
o výmere 1017 m2 z pôvodnej funkcie z plochy cesta III. triedy na funkčné využitie ako na
plochy rodinných domov, 2. navrhlo alternatívne riešenie uvedenej žiadosti :
a) odkúpenie časti parcely obcou Rakúsy K-NC č. 1429/15, ktorá bezprostredne susedí
s parcelami č. 1427/1 a 1429/14,
b) náklady spojené s odčlenením časti parcely K-NC č. 1429/15 podľa bodu 2a),
geometrickým plánom uhradí obec,
3. súhlasilo po splnení podmienok v bode 2a) so započatím procesu obstarávania zmeny
Územného plánu obce Rakúsy, na zostávajúcej časti parcely K-NC č. 1429/15. Finančné
náklady spojené s obstarávaním zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie obce
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v zmysle § 19 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších zmien a predpisov uhradí obec v plnom rozsahu, 4.uložilo
s výpisom uznesenia oboznámiť žiadateľa
uznesením č. 115
15.2 Žiadosť Ondreja Tomasa a Márie Tomasovej Rakúsy č. 150 o čiastkovú zmenu
ÚPO na parcele K-NC č. 110 o výmere 581 m2 zo záhrady na stavebný pozemok.
Starostka otvorila diskusiu k žiadosti.
Ján Vida, predseda stavebnej komisie – uviedol, že stavebná komisia nemá námietky
k odsúhlaseniu čiastkovej zmeny, ale je potrebné riešiť prístupovú cestu.
V diskusii k bodu č. 15.2 vystúpili: Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík,
MUDr. Cyril Václav
Diskusia prebiehala s využitím dataprojektoru, poslanci mali možnosť zobrazenia mapy
z Katastra portálu na projekčné plátno, kde sú zobrazené pozemky s parcelnými číslami
a vlastníkmi pozemkov.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 116
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť Ondreja Tomasa a Márie
Tomasovej Rakúsy č. 150 o čiastkovú zmenu ÚPO na parcele K-NC č. 110 o výmere 581 m2
zo záhrady na stavebný pozemok, konštatovalo, že žiadosť bola prerokovaná v Komisii
stavebnej, bytovej a sociálnej so súhlasným stanoviskom so započatím procesu obstarávania
zmeny Územného plánu obce Rakúsy na pozemku parcela KN-C č. 110 kat. územie Rakúsy
o výmere 581 m2, z pôvodnej funkcie záhrady na funkčné využitie ako plochy rodinných
domov, súhlasilo so započatím procesu obstarávania zmeny Územného plánu obce Rakúsy,
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 v plnom rozsahu, uložilo
s výpisom uznesenia oboznámiť žiadateľa
uznesením č. 116
15.3 Žiadosť Kristíny Vaverčákovej, Rakúsy 156 o čiastkovú zmenu ÚPO na parcele KNC č. 1295 o výmere 6539 m2 vedenú ako trvalý trávnatý porast na vybudovanie
rybníka.
Starostka otvorila diskusiu k žiadosti. Poslanci zámer na vybudovanie rybníka obdržali
písomne. Odovzdala slovo predsedovi stavebnej komisie.
Ján Vida, predseda stavebnej komisie – uviedol, že stavebná komisia nemá námietky
k odsúhlaseniu čiastkovej zmeny. Konštatoval, že táto žiadosť patrí v procese obstarávania
čiastkovej zmeny ÚP k tým, ktorých realizácia bude trvať dlhšie vzhľadom na vyjadrenia
dotknutých orgánov (životného prostredia) k možnosti vybudovania rybníka.
V diskusii k bodu č. 15.3 vystúpili: MUDr. Cyril Václav, Ing. Michal Berežný, Ján Vida.
Diskusia prebiehala s využitím dataprojektoru, poslanci mali možnosť zobrazenia mapy
z Katastra portálu na projekčné plátno, kde sú zobrazené pozemky s parcelnými číslami
a vlastníkmi pozemkov.
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že obec by mala posudzovať okrem samotnej žiadosti aj to,
kto bude znášať náklady súvisiace so započatím čiastkovej zmeny ÚP. V tejto súvislosti
vyslovil názor, že táto žiadosť je podnikateľským zámerom a preto navrhuje, aby si žiadateľ
vzniknuté náklady uhradil sám.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 117
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
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Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť Kristíny Vaverčákovej,
Rakúsy o čiastkovú zmenu ÚPO na parcele K-NC č. 1295 o výmere 6539 m2 vedenú ako
trvalý trávnatý porast na vybudovanie rybníka, konštatovalo, že žiadosť bola prerokovaná v
Komisii stavebnej, bytovej a sociálnej so súhlasným stanoviskom so započatím procesu
obstarávania zmeny Územného plánu obce Rakúsy na pozemku parcela KN-C č.1295 kat.
územie Rakúsy o výmere 6569 m2, z pôvodnej funkcie trvalý trávnatý porast na funkčné
využitie ako na vodné toky a plochy, pre vybudovanie rybníka, súhlasilo so započatím
procesu obstarávania zmeny Územného plánu obce Rakúsy, 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 žiadateľ v plnom rozsahu, uložilo s výpisom uznesenia
oboznámiť žiadateľa
uznesením č. 117
15.4 Žiadosť Pozemkového spoločenstva urbárskeho majetku obce Rakúsy o súhlas
čiastkovej zmeny ÚPO na pozemkoch: KN-E č.1054/1 o výmere 413 172 m2, KN-C
č.1054/121 o výmere 10 000 m2, KN-E č.1054/242 o výmere 39 910 m2 zapísaných
ako trvalý trávnatý porast s využitím na ťažbu nerastov (štrku).
Starostka navrhla, aby k uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie vzhľadom na
okolnosti, ktoré boli zistené pri ťažbe štrkopieskov, o ktorých boli poslanci informovaní na
OZ dňa 16.4.2020, až do doriešenia vzniknutej situácie, vyjadrenia kompetentných orgánov.
Ďalej uviedla, že v tejto súvislosti pozastavila výkon uznesenia, ktorý nebol prelomený ani
opätovným hlasovaním poslancov. Uviedla, že táto žiadosť mala byť prerokovaná na
februárovom OZ, ktoré bolo zvolané a neuskutočnilo sa pretože na OZ neprišiel dostatočný
počet poslancov a OZ nebolo uznášania schopné.
V diskusii (trvanie - 1 hod) k bodu č. 15.4 vystúpili: Bc. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril
Václav, Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný
Diskusia prebiehala s využitím dataprojektoru, poslanci mali možnosť zobrazenia mapy
z Katastra portálu na projekčné plátno, kde sú zobrazené pozemky s parcelnými číslami
a vlastníkmi pozemkov.
- MUDr. Cyril Václav – uviedol, že nezdieľa názor starostky, urbár potrebuje finančné
prostriedky a žiadosť je potrebné prerokovať.
- Bc. Jozef Pitoňák – informoval poslancov o stanovisku Okresného úradu v Kežmarku odbor
starostlivosti o životné prostredie, ktorý vymedzil, ktoré podmienky musia byť splnené
v prípade zámeru na ťažbu štrkopieskov medzi ktorými je uvedené, že výhľadová funkčná
plocha ťažby nesmie spolu prekročiť 4,999 ha, tento stav musí byť zosúladený s ÚP obce.
Podal návrh na schválenie žiadosti na ťažbu štrkopieskov na pozemkoch urbára, kde by mala
prebiehať ťažba, na parcelách: č.1054/121 o výmere 10 000 m2 a č. 1054/242 o výmere
19 000 m2. Parcelu č.1054/1, ktorá má výmeru viac ako 4 ha a je obsiahnutá v žiadosti
navrhol vypustiť. Úpravu výmery parcely č. 1054/242 z 3,9 ha na 1,9 ha odôvodnil ako
zosúladenie so stanoviskom Okresného úradu k 11.3.2020.
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že trvá na svojom stanovisku k ťažbe štrkopieskov, ktorý
odprezentoval, prikláňa sa k názoru starostky, že pokiaľ sa všetko čo sa týka ťažby štrkov
nedá na správnu mieru, malo by sa počkať na vyjadrenia oslovených orgánov a tým upokojiť
napätú atmosféru v obci. Informoval poslancov o ďalších skutočnostiach, že prebehlo
miestne zisťovanie na stavenisku, zameranie geodetom, čo potvrdilo informáciu, že miesto
vyťaženej plochy je podľa zamerania rozšírené nad rámec povolenia a ťažbou je zasiahnutie
aj do majetku Rímskokatolíckej cirkvi a urbára. Ďalej uviedol, že podľa neho by mali byť
splnené tri podmienky, aby sa žiadosťou zaoberalo OZ: monitorovacia správa, či je možné
pokračovať v ťažbe, vyriešenie vnútorných sporov v urbáre a doriešenie novovzniknutej
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situácie ohľadne nepovolenej ťažby. Podotkol, že jeho stanovisko k ďalšej ťažbe ostáva
rovnaké tak ako pri žiadosti Agrostav, tak i k žiadosti urbára.
- MUDr. Cyril Václav – podotkol, že nie je potrebné sa opätovne zaoberať tým, čo sa už
riešilo v súvislosti so žiadosťou Agrostav lebo predmetom rokovanie je žiadosť urbára.
Opýtal sa, kto objednal geodeta na meranie parcely, ktorá je cirkevná a kto ho platí
a okolnosti miestneho zisťovania.
- Prednosta OcÚ – uviedol, že pri miestnom zisťovaní sa vyskytol incident, Pán Vdovjak
vyzval všetkých na opustenie pozemku, zavolal políciu, neskôr prišiel pán farár, ktorý po
vysvetlení situácie dal súhlas na zameranie reálneho stavu geodetom. Spracované údaje
geodetom budú podkladom pre obec na ďalšie konanie v prenesenom výkone štátnej správy.
- Ing. Michal Berežný – uviedol, že je členom urbára, ale nemá dostatočné informácie o diani
v urbáre, ale počul, že nebol mandát na podpísanie zmluvy s firmou Agrostav a kým to
nebude vyriešené a čisté, svoje stanovisko nebude meniť, bude proti.
Predseda návrhovej komisie Bc. Jozef Pitoňák prečítal svoj poslanecký návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 118
Prezentácia: 9
za: 5
proti: 4
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Za: 5 - MUDr. Cyril Václav, Ján Vida, Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková,
Bc. Jozef Pitoňák
Proti: 4 - Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný, Peter Gábor, Miroslav Bilý
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť Pozemkového spoločenstva
urbárskeho majetku obce Rakúsy o súhlas čiastkovej zmeny ÚPO na pozemkoch: KN-E
č.1054/1 o výmere 413 172 m2, KN-C č.1054/121 o výmere 10 000 m2, KN-E č.1054/242
o výmere 39 910 m2 zapísaných ako trvalý trávnatý porast s využitím na ťažbu nerastov
(štrku), súhlasilo so započatím procesu obstarávania zmeny Územného plánu obce Rakúsy,
KN-C parc č. 1054/121 o výmere 10 000 m2, KN-C parc. č. 1054/242 o výmere 19 000 m2
zapísaných ako trvalý trávny porast na plocha ťažby štrkopieskov, s využitím na ťažbu
nerastov (štrku). 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 žiadateľ v plnom rozsahu, uložilo s výpisom uznesenia oboznámiť žiadateľa
uznesením č. 118
- Mgr. Slávka Birošíková – opýtala sa na žiadosť Antóna Vdovjaka, prečo nie je zaradená do
programu OZ. Žiadosť bola podaná na obec 8.7.2019 a nebola zaradená do programu OZ
o čiastkovú zmenu ÚP, na parcelách evidovaných na LV 376, KN-E č.: 991/1, 991/2, 992/1,
992/2, 993, 994, z dôvodu ich využitia na ťažbu štrkopieskov.
- Starostka – uviedla, že nevie o tejto žiadosti a preverí okolnosti prijatia tejto žiadosti
zodpovednou zamestnankyňou.
15.5 Žiadosť Mgr. Silvie Kriššákovej, Rakúsy č. 171 o čiastkovú zmenu ÚPO na parcele
K-NC č. 1465/4 o výmere 911 m2 z plochy občianskej vybavenosti a verejnej zelene
na plochy rodinných domov.
Starostka otvorila diskusiu k žiadosti.
Ján Vida, predseda stavebnej komisie – sa vyjadril, že stavebná komisia nemá výhrady
k odsúhlaseniu žiadosti.
V diskusii k bodu č. 15.5 vystúpili: Diskusia prebiehala s využitím dataprojektoru, poslanci mali možnosť zobrazenia mapy
z Katastra portálu na projekčné plátno, kde sú zobrazené pozemky s parcelnými číslami
a vlastníkmi pozemkov.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 119
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Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť Mgr. Silvie Kriššákovej,
Rakúsy č. 171 o čiastkovú zmenu ÚPO na parcele K-NC č. 1465/4 o výmere 911 m2 z plochy
občianskej vybavenosti a verejnej zelene na plochy rodinných domov, konštatovalo, že
žiadosť bola prerokovaná v Komisii stavebnej, bytovej a sociálnej so súhlasným stanoviskom
so započatím procesu obstarávania zmeny Územného plánu obce Rakúsy na pozemku parcela
KN-C č.1465/4 kat. územie Rakúsy o výmere 911 m2, z pôvodnej funkcie z plochy športu a
rekreácie na funkčné využitie ako plochy rodinných domov, súhlasilo so započatím procesu
obstarávania zmeny Územného plánu obce Rakúsy, 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 v plnom rozsahu, uložilo s výpisom uznesenia oboznámiť žiadateľa
uznesením č. 119
15.6 Žiadosť Vladimíra Malinu o zmenu ÚPO na parcele K-NE č. 507/1 o výmere 176
m2 a parcele KN-E č. 507/2 o výmere 194 na plochu rodinného domu z plochy
športu a rekreácie.
Starostka otvorila diskusiu k bodu programu a prenechala slovo predsedovi stavebnej
komisie.
Ján Vida – sa vyjadril, že stavebná komisia nemá výhrady k žiadosti.
V diskusii k bodu č. 15.6 vystúpili: - Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík,
Bc. Jozef Pitoňák, Ing. Michal Berežný
Diskusia prebiehala s využitím dataprojektoru, poslanci mali možnosť zobrazenia mapy
z Katastra portálu na projekčné plátno, kde sú zobrazené pozemky s parcelnými číslami
a vlastníkmi pozemkov.
- Ján Vida – upozornil na potrebu vybudovať infraštruktúru v lokalitách kde sa vykonajú
zmeny v ÚP s využitím plochy na výstavbu rodinných domov a hľadať nové oblasti, kde sa
plánované plochy športovísk, oddychových zón a podobne presunú v ÚP, pretože tieto sú
povinnou súčasťou ÚP obce.
- Ing. Jaroslav Mačičák – nadviazal na predrečníka a ukázal na mape vyčlenenú oblasť na
športoviská, ktorú je potrebné riešiť aj s inými vlastníkmi.
- Bc. Jozef Pitoňák – navrhol zistiť či, oddychové zóny, športoviská, amfiteáter a pod., ktoré
boli zakreslené v ÚP obce ako povinné prvky pri jeho schvaľovaní nie je možné teraz meniť,
upravovať alebo vypustiť z ÚP.
- Pavol Bjalončík – poukázal na to, že táto žiadosť je v zásade iná ako boli predchádzajúce
žiadosti lebo dotknuté pozemky nie sú v zastavanom území, ale v šírom poli.
- Bc. Jozef Pitoňák – upozornil poslancov aj vedenie obce, že obecné pozemky, ktoré sa
nachádzajú v danej lokalite ako plocha ihriska by mali patriť urbáru ako výmena za
pozemky, ktoré urbár poskytol obci na výstavbu MŠ.
- Ján Vida – potvrdil, že predchádzajúce OZ sa s urbárom dohodli dočasne na prenájme
pozemku pod škôlkou, s tým, že sa bude riešiť zámena pozemkov. Opýtal sa, či schválením
žiadosti p. Malinovi obec zruší športovisko, ktoré je v ÚP.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 120
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť Vladimíra Malinu, Rakúsy
75 o zmenu ÚPO na parcele K-NE č. 507/1 o výmere 176 m2 a parcele KN-E č. 507/2
o výmere 194 m2 na plochu rodinného domu z plochy športu a rekreácie, uložilo OcÚ
a) zistiť náležitosti spojené s preložením zóny športu a rekreácie.
b) s výpisom uznesenia oboznámiť žiadateľa
uznesením č. 120
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15.7 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre DHZo Rakúsy vo
výške 2 500 €.
Starostka otvorila diskusiu k žiadosti, ktorá bola poslancom zaslaná elektronicky. Navrhla
poslancom uvedenú dotáciu podporiť. Udelila slovo predsedovi finančnej komisie.
Ing. Jaroslav Mačičák – informoval poslancov, že konzultoval dotácie s ekonómkou a
prednostom OcÚ. S dotáciami počíta obecný rozpočet a je na zvážení poslancov v akej výške
budú tieto dotácie krátiť s ohľadom na jestvujúcu situáciu a rušenie niektorých súťaží
a podujatí.
V diskusii k bodu č. 15.7 vystúpili: - Mgr. Slávka Birošíková, Bc. Jozef Pitoňák,
Ján Vida, Ing. Michal Berežný
- Mgr. Slávka Birošíková – sa opýtala či hasiči nedostávajú dotácie aj zo štátu a či potrebujú
až toľko prostriedkov z obecného rozpočtu, či má obec prehľad o výdavkoch hasičov, mali
by mať rozpočet,
- Starostka podotkla, že nevie na otázku poslankyne hneď zodpovedať a požiadala ju ako aj
ostatných poslancov, aby svoje požiadavky, otázky predkladali v dostatočnom predstihu,
pred zasadnutím OZ, aby ich mohla zistiť a dať im odpoveď na OZ. Materiály na
zastupiteľstvo boli poslancom poslané už vo februári. Dotácie z rozpočtu obce, obec každý
rok poskytuje,
- Bc. Jozef Pitoňák – oznámil poslancom, že veliteľ hasičov mu poslal sms, že súhlasia aj
s nižšou dotáciou v súvislosti so súčasnou nepriaznivou finančnou situáciou obcí a zrušením
súťaží,
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že ekonómka vie časť peňazí z dotácie ponechať na obci
a uvoľniť ich, keď sa začnú hasičské súťaže, ktoré boli dočasne pozastavené. Hasičský
dobrovoľný zbor plní dôležitú úlohu v obci a okrem súťaži zabezpečuje výjazdy s technikou.
- Starostka – informovala poslancov, že DHZ mali viac ako 7 výjazdov a ich prácu oceňujú
tak profesionálny hasiči z Kežmarku ako aj z Prešova. V prípade, ak by dotáciu nevyčerpali,
vrátia ju do obecného rozpočtu.
- Hlavná kontrolórka – upresnila, že poskytnutá dotácia z obce musí byť na konci roka riadne
vyúčtovaná podľa dokladov a rozdiel vrátia.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 121
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2020 pre DHZo Rakúsy vo výške 2 500 €, schválilo poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre DHZo Rakúsy vo výške 2 500 €
uznesením č. 121
15.8 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre OFK Rakúsy vo
výške 15 000 €.
Starostka informovala poslancov, že sa rozprávala s Petrom Ploščicom, futbalisti súhlasia
s ponížením dotácie, pretože súťaž bola ukončená, ale fungovala do 15. marca, s čím súvisia
výdavky klubu na prípravné zápasy a pod. Rátajú s otvorením súťaže od septembra.
V diskusii k bodu č. 15.8 vystúpili: Ing. Jaroslav Mačičák
- Ing. Jaroslav Mačičák – navrhol znížiť požadovanú dotáciu o polovicu. Obrátil sa na
kontrolórku a požiadal o jej stanovisko.
- kontrolórka – odporučila poslancom schváliť dotáciu vo výške 10 000 eur, čo zodpovedá
použitej dotácií v roku 2019. Ak by súťaž v jeseni nezačala, dotáciu by vrátili obci.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 122
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Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch v súlade s čl. 4 písm. b) VZN č. 1/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce zobralo na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na
rok 2020 pre OFK Rakúsy vo výške 15 000 €, Schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
na rok 2020 pre OFK Rakúsy vo výške 10 000 €
uznesením č. 122
15.9 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre HKM Kežmarok
o. z. Jonáša Záborského 2237/21, 060 01 Kežmarok vo výške 250 €.
Starostka informovala poslancov, že uvedená dotácia má slúžiť na podporu detí, dvoch
chlapcov z obce, ktoré hrajú hokej v HKM Kežmarok.
V diskusii k bodu č. 15.9 vystúpili: Mgr. Slávka Birošíková, Ing. Jaroslav Mačičák,
Ing. Michal Berežný, Bc. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík
- Mgr. Slávka Birošíková – opýtala sa, že v prípade ak príde na obec viac takých žiadostí, či
sa bude postupovať rovnako,
- Starostka – odpovedala, že je v záujme všetkých, aby deti zmysluplne trávili čas a ona je za
podporu takýchto aktivít,
- Ing. Jaroslav Mačičák – reagoval na poslankyňu, že je to správna pripomienka. Každá
žiadosť sa bude prerokovávať na OZ, za splnenia podmienok, ktoré sú určené obcou.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 123
Prezentácia: 9
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 1
nehlasovali: 0
Zdržal sa: Pavol Bjalončík.
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch v súlade s čl. 4 písm. b) VZN č. 1/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce zobralo na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na
rok 2020 pre HKM Kežmarok o. z. Jonáša Záborského 2237/21, 060 01 Kežmarok vo výške
250 €, schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 HKM Kežmarok o. z.
Jonáša Záborského 2237/21, 060 01 Kežmarok vo výške 250 €
uznesením č. 123
15.10 Žiadosť Lenky Jasňákovej bytom Lendak o prenájom nehnuteľnosti č. 10
Rakúsy za účelom bývania.
Starostka uviedla, že žiadosť bola poslancom zaslaná. Otvorila diskusiu k tejto žiadosti.
V diskusii k bodu č. 15.10 vystúpili: MUDr. Cyril Václav, Ján Vida, Pavol Bjalončík,
- MUDr. Cyril Václav – žiadal vysvetlenie ako žiadateľka prišla na to, že obec má dom na
prenájom. Dom nie je možné prenajať lebo sa schválilo VZN, ktoré prenájom tejto
nehnuteľnosti neumožňuje,
- Prednosta OcÚ – povedal, že sa pani obrátila na neho a on jej povedal, že majú v obci jeden
dom, ktorý sa momentálne nepoužíva,
- Starostka – uviedla, že dom nespĺňa základné hygienické požiadavky na to, aby sa tam
mohla presťahovať škôlka alebo denný stacionár pre dôchodcov, ako sa o tom uvažovalo.
Rekonštrukcia domu by bola nákladná a v súčasnosti nie je vyhlásená žiadna výzva, na ktorú
by sa obec mohla prihlásiť. Žiadateľka prejavila záujem prihlásiť sa v obci na trvalý pobyt
a prípadne aj kúpu tohto domu,
- Ján Vida – uviedol, že podľa jeho názoru, dom nie je obyvateľný,
- MUDr. Cyril Václav – navrhol vykonať poslanecký prieskum v dome,
- Starostka – reagovala, že priestory domu sprístupni poslancom kedykoľvek.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 124
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť Lenky Jasňákovej bytom
Lendak o prenájom nehnuteľnosti č. 10 Rakúsy za účelom bývania, konštatovalo, že
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nehnuteľný majetok obce – dom č. 10 Rakúsy nie je určený na prenájom fyzickým osobám za
účelom bývania, neschválilo podanú žiadosť v zmysle VZN č. 2/2020, uložilo s výpisom
uznesenia oboznámiť žiadateľa
uznesením č. 124
15.11 Žiadosť Súkromnej spojenej školy Kežmarok o možnosť pôsobiť v obci.
Starostka uviedla, že riaditeľka ju navštívila a požiadala obec o spoluprácu, prenájom
priestorov Komunitného centra na praktické vyučovanie detí z obce. Žiadosť bola poslancom
zaslaná. Otvorila diskusiu k tejto žiadosti.
V diskusii k bodu č. 15.11 vystúpili: MUDr. Cyril Václav, Ing. Jaroslav Mačičák,
Ing. Michal Berežný, Bc. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík
- MUDr. Cyril Václav – skonštatoval, že žiadosť neobsahuje základné údaje, za akých
podmienok žiada škola prenájom, na aký čas, za akú sumu a pod. Ak budú známe
podmienky, suma za prenájom priestorov, môže sa o žiadosti rokovať na májovom OZ.
- Starostka – uviedla, že spolupráca by bola obojstranne výhodná, škola má veľké množstvo
odborov a v rámci praktického vyučovania by mohli obci za výhodných podmienok ušiť
napríklad zástery pre dôchodcov, vyrobiť lavičky v obci a pod.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 125
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť Súkromnej spojenej školy,
ul. Biela voda 2, Kežmarok o možnosť pôsobiť v obci nie ako elokované pracovisko ale ako
stredisko praxe, uložilo OcÚ zistiť bližšie informácie k predmetnej žiadosti
uznesením č. 125
15.12 Finančná správa CVČ Rakúsy za rok 2019.
Starostka uviedla, že finančná správa CVČ bola poslancom zaslaná. Otvorila diskusiu
k tomuto bodu programu.
V diskusii k bodu č. 15.12 vystúpili: Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 126
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie Finančnú správu CVČ Rakúsy za rok
2019
uznesením č. 126
16. Interpelácie poslancov.
Starostka pred otvorením interpelácií poslancov informovala poslancov o iniciatíve, ktorá je
reakciou na súčasnú situáciu s epidémiou a snahou obce pomôcť obyvateľom so
zabezpečením základných potravín a to zriadením obchodu v priestoroch bývalého obchodu.
Predbežný záujemcovia sú traja: COOP Jednota, krčmár, Stano Andráš. Nájom za priestory
Petra Ploščicu predstavuje sumu 400 eur mesačne. Aby otvorenie obchodu bolo rentabilné
navrhla, aby obec polovicu nájmu zaplatila a viazanosť zmluvy by sa uzatvorila po dobu
dvoch rokov s vybraným uchádzačom.
- MUDr. Cyril Václav – opýtal sa, či je to už hotová vec, keď sa priestory už upravujú.
- Starostka – reagovala, že obec zatiaľ o ničom nerozhodla, majiteľ si robí úpravy sám, vo
vlastnej réžií, priestory sú zastaralé a je to jeho rozhodnutie.
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že o tejto alternatíve sa rokovalo na krízovom štábe, aby sa
ako služba občanom poskytla možnosť otvorenia potravín v obci. V osade nie je problém
lebo sú tam 3 obchody.
- Mgr. Slávka Birošíková – opýtala sa, prečo sa teraz rieši obchod, keď v obci bol obchod.
- Prednosta OcÚ – reagoval, že obec v súčasnosti reaguje na situáciu, ktorá vznikla. Zrušenie
obchodu bolo individuálne rozhodnutie majiteľa.
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- Prednosta OcÚ – upozornil poslancov na novú výzvu, ktorou by sa dala plynofikovať škôlka
v osade, kde sa kúri tuhým palivom. Druhá výzva, ktorá bola zverejnená 22.4.2020 je výzva
na vybudovanie vodovodu s odbernými miestami v osade. Materiály budú poslancom
zaslané,
- Peter Gábor – povedal, že nie v celej osade voda. Ľudia v osade by chceli vodu,
- Ing. Jaroslav Mačičák – informoval poslancov o valorizácií platu starostky a kontrolórky,
ktoré dostal od personalistky OcÚ. Valorizácia vychádza z priemerného mesačného zárobku
zisteného Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok a predstavuje výšku 1092 eur za
rok 2019. Táto valorizácia od 1.1.2020 prináleží starostke a kontrolórke zo zákona
a nepodlieha schvaľovaniu v OZ.
- Ing. Jaroslav Mačičák - opýtal sa vedenia na aktuálny stav rekonštrukcie OcÚ a koľko
peňazí dostala firma Rondo z obecných peňazí za rekonštrukciu OcÚ,
- Prednosta OcÚ – uviedol, že firma Rondo bude vyplatená až po odovzdaní stavby. Táto
firma zabezpečuje aj nábytok do rekonštruovaných priestorov. Ďalej informoval poslancov,
že obec bude musieť promptne zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť údajov spracovaných
v informačnom systéme obce (zálohovanie údajov). Upozornil aj na potrebu obmeny
počítačov na obecnom úrade vrátane softvéru. Nové počítače so softvérom v predpokladanej
výške cca. 6 000 eur.
- Ján Vida – požiadal vedenie obce o podanie informácie kto je zamestnaný z nových
zamestnancov na obecnom úrade, akú majú zamestnanci pracovnú náplň a ako sú
odmeňovaní. Uvedené žiada zaradiť do programu nasledujúceho obecného zastupiteľstva.
Ďalej upozornil na znečisťovanie životného prostredia, vytváranie vrakovísk v obci,
- Prednosta OcÚ – upozornil, že platy zamestnancov podliehajú ochrane osobných údajov
a nie je ich možné zverejniť bez ich súhlasu. Obec môže poskytnúť informácie o poriadku
odmeňovania zamestnancov, kde je uvedené ich zaradenie do platových tried.
- Bc. Jozef Pitoňák – požiadal o informáciu a stave opravy rigolov v obci, upozornil na
údržbu ciest, opravu výtlkov v obci.
- Mgr. Slávka Birošíková – požiadala vedenie obce na zaradenie žiadosti p. Vdovjaka do
najbližšieho OZ.
- MUDr. Cyril Václav požiadal starostku o písomnú odpoveď: ako pristúpila k správe
kontrolórky z decembra 2019, ktorá sa týkala prednostu OcÚ a podanie vysvetlenia, kto
zakázal kar v kultúrnej miestnosti, keď ho bude zabezpečovať Laco Vdovjak, Ďalej požiadal
o zaradenie do programu obecného zastupiteľstva informáciu o projektoch, ktoré obec
schválila od roku 2019 a ktoré sú realizované. Na záver svojho vystúpenia prečítal
prehlásenie, ktoré žiadal uviesť do zápisnice a oslovil poslancov, ktorí sa stotožňujú
s prečítaným prehlásením, aby ho podpísali.
Znenie prehlásenia :“K rekonštrukcii kancelárií na obecnom úrade chcem(e) dať toto
prehlásenie: Oprava priestorov – ich rozsah, cenová ponuka, načasovanie a ďalšie
náležitosti s tým súvisiace neboli so mnou ako poslancom nijakým spôsobom
odkomunikované. V prípade, že by sa daná rekonštrukcia prejednávala na zasadnutí OZ,
v čase, keď bolo zrejmé, že finančné prostriedky bude obec potrebovať o. i. na splácanie
časti finančnej dotácie použitej na výstavbu MŠ v osade, v čase keď sa povážlivo znižujú
disponibilné prostriedky na účtoch obce vrátane rezervného fondu, v čase, keď je podľa
môjho názoru viac potrebná oprava strešných a podkrovných priestorov na budove
obecného úradu, by som za začatie tejto nákladnej akcie v cene takmer 80 tisíc €
nehlasoval.“ Apríl 2020
Podpísaní poslanci pod prehlásením:
MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Pavol Bjalončík, Bc. Jozef Pitoňák, Ján Vida
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17. Diskusia.
Starostka skonštatovala, že poslanci vyčerpali svoje príspevky v interpeláciách a v priebehu
rokovania 10. OZ a do diskusie sa neprihlásili.
18. Záver.
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ a ukončila
zasadnutie 10. obecného zastupiteľstva 23.4.2020 o 00,25 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 10. OZ zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom
sídle obce http://www.rakúsy.sk
Zvukové nahrávky z 10.OZ zo dňa 22.4.2020 zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom
sídle obce http://www.rakúsy.sk
Prílohy k zápisnici:
1. Návrh VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Rakúsy.
2. Návrh VZN č. 2/2020 o prideľovaní a prenájme obecných bytov v podmienkach obce
Rakúsy.
3. Rozpočtové opatrenia starostky obce č. 9 zo dňa 18.12.2019.
4. Rozpočtové opatrenia starostky obce č. 10 zo dňa 30.12.2019.
5. Rozpočtové opatrenia starostky obce č.1 zo dňa 4.3.2020.
6. Návrh rozpočtového opatrenia č.2.
Zápisnicu zapísala: Ing. Mária Bačíková v. r.
Overovatelia zápisnice:
Pavol Bjalončík
Mgr. Slávka Birošíková
PaedDr. Jaroslav Vaľo v. r.
prednosta OcÚ
Mgr. Lenka Fedáková v. r.
starostka obce
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