Z Á PIS N I CA
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 12. novembra 2020

Prítomní poslanci v počte 8 :
Ján Vida, Ing. Michal Berežný, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák,
Peter Gábor, Miroslav Bilý, Ing. Jaroslav Mačičák
Neprítomní poslanci:
Pavol Bjalončík - ospravedlnený
Ostatní prítomní:
starostka obce Mgr. Lenka Fedáková
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo
hlavná kontrolórka Ing. Mária Bačíková
ekonómka Mgr. Marcela Fiffiková
Začiatok 16. OZ a koniec 16. OZ:

16.05 hod. - 23.07 hod. (prerušenie OZ)

Zasadnutie 16. OZ otvorila starostka obce. Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov je 8.

1. Otvorenie zasadnutia 16. OZ, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
Starostka obce Mgr. Lenka Fedáková privítala prítomných, otvorila OZ a navrhla členov návrhovej a
mandátovej komisie:
a) predseda návrhovej a mandátovej komisie: Mgr. Slávka Birošíková
b) členovia: Ján Vida, Ing. Michal Berežný
c) overovatelia zápisnice: Mgr. Jozef Pitoňák, Miroslav Bilý
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu.
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Zuzanu Regitkovú.

2. Schválenie programu 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 16. OZ bol uvedený v pozvánke a zverejnený na úradnej
tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 09.11.2020. Prečítala program 16. OZ a vyzvala poslancov
na doplnenie alebo zmenu programu. Pozvánka tvorí prílohu zápisnice .

PROGRAM 13. OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Predstavenie zámeru výstavby bytov v osade.
5. Informatívna správa o stave obce.
6. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly.
7. Plnenie rozpočtu obce Rakúsy k 30.09.2020.
8. Návrh VZN č. 3/2020 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o financovaní
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území obce
Rakúsy.
9. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 10 zo dňa 19.10.2020.
10. Návrh na použitie rezervného fondu.
11. Návrh rozpočtového opatrenia č. 11.
12. Návrh VZN č. 4/2020 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení zriadených na území obce Rakúsy v roku 2021.
13. Návrh na použitie rezervného fondu v roku 2021.
14. Schválenie rozpočtu obce Rakúsy na rok 2021 a s prognózou na roky 2022 a 2023.
15. Rôzne.
15.1 Predaj obecného pozemku v osade Rakúsy, C KN p. č. 1054/294 ostatná plocha o výmere
17 m² vo vlastníctve obce Rakúsy, k. ú. Rakúsy manželom: Stanislav Polhoška, Marcela
Polhošková, bytom Rakúsy č. 444.
16. Interpelácie poslancov.
17. Diskusia.
18. Záver.
Hlasovanie poslancov k programu 16. OZ : z prítomných 8 poslancov
- za program hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Pavol Bjalončík
3. Kontrola uznesení
K bodu kontrola uznesení vystúpila starostka obce . Uznesenia zo 14. OZ sa plnia priebežne. Už je v
štádiu riešenia odkúpenie pozemku od p. Stupáka + osadenie rigolov v časti Rakúsy a v časti Rakúsy osada.
V diskusii k bodu kontrola uznesení vystúpili:
Ing. Jaroslav Mačičák- potvrdzuje uznesenie č. 157 zo dňa 10.09.2020 - Žiadosť o poskytnutie dotácie
5 000 € z rozpočtu obce pre OFK Rakúsy.
Ján Vida- reagoval, že toto poslanci odhlasovali už pred 2 mesiacmi.
Starostka obce- neboli peniaze, teraz už sú.
Mgr. Jozef Pitoňák- opýtal sa, ako je na tom zameranie pozemku p. Stupáka?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- odpovedal, že je to už zamerané.
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Poslanecký návrh poslanca Ing. Jaroslava Mačičáka na prelomenie veta uznesenia č. 157
pozastaveného starostkou obce.
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
1. Rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
2. Potvrdilo uznesenie č. 157 zo dňa 10.9.2020.
Termín: ihneď

zodpovednosť: poslanci OZ
uznesením č. 179

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 179 zo dňa 12.11.2020: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Pavol Bjalončík
4. Predstavenie zámeru výstavby bytov v osade.
Starostka obce dala slovo p. Ing. Zimovi, ktorý sa zaoberá procesom obstarávania nájomných bytov.
Ing. pán Zima priblížil proces prípravy bytov nižšieho a vyššieho štandardu.
Je možnosť získať dotáciu na refinancovanie týchto bytov až do výšky 75% z ceny nákladov + kvôli
znevýhodneniu okresu je možné získať ďalších 10%, čiže dokopy až 85% z nákladov na výstavbu
bytov v osade. Na dofinancovanie výstavby je možnosť vzatia úveru až na 40 rokov, splácanie úveru
sa realizuje z nájomného. Z vlastného rozpočtu obec nemusí vynaložiť ani cent, iba na projektovú
dokumentáciu, ktorú si ale môže obec neskôr refundovať. Je jedna vec, s ktorou musí obec počítať.
Obec musí niečím ručiť- vybraná nehnuteľnosť alebo bankové platby (nie viac ako 5 000 € ročne).
Základom výstavy bytov nižšieho štandardu je: byt nesmie mať viac ako 45 m², aby vyšla dotácia na
85%.
Poradil pani starostke, aby sa dnes prijalo uznesenie, kvôli urýchleniu vybavenia vecí okolo výstavby
bytov, keďže je široká škála záležitostí, ktoré sa musia dodržať a posledný termín na podanie žiadosti
je do 28.02.2021.
V diskusii k bodu č. 4 vystúpili:
MUDr. Cyril Václav- na každej schôdzi ho irituje to, že v písomnej forme nič nedostane a má za to
hlasovať.
Ing. p. Zima- ste v časovej tiesni, ak to chcete stihnúť tak musíte. Bude tam 32- 2 izbových bytov
+ 3 garsónky. Kúrenie aj tuhým palivom.
MUDr. Cyril Václav- len vyjadril svoj názor, a ešte sa opýtal, aká je lokalita výstavby bytov?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- priestor je značne obmedzený, je jedna možnosť- presunúť zberný dvor k
cintorínu.
MUDr. Cyril Václav- zberný dvor bol postavený z dotácie, koľko stála výstavba zberného dvoru?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- 168 000€ , myslí si, že nie je priestor hľadať iné miesto na výstavbu bytov.
MUDr. Cyril Václav- ak bola raz dotácia na zberný dvor vyčerpaná, nová výstavba zberného dvoru
pôjde z obecných peňazí.
Peter Gábor- poprosil poslancov o odsúhlasenie, aby sa pomohlo občanom, v osade to potrebujú.
Ing. Jaroslav Mačičák- má otázku na Ing. p. Zimu. Aký dlhý je proces od dnešného dňa po deň, kedy
by sa musel zberný dvor presunúť?
Ing. p. Zima- termín podávania žiadosti je 15-28.02.2021. Zberný dvor sa musí presunúť hneď, lebo je
potrebné stavebné povolenie + list vlastníctva. Výstavba by podľa odhadu mohla začať koncom júla,
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začiatkom augusta.
Ing. Jaroslav Mačičák- uvažoval, koľko času má obec na presunutie zberného dvoru + na vyčlenenie
nejakých finančných prostriedkov.
Ing. Michal Berežný- ak sa niečo neschváli alebo nestihne vybaviť, je možnosť to presunúť na
nasledujúce obdobie?
Ing. p. Zima- áno, ak sa to nestihne, celý proces sa posunie na budúci rok.
Mgr. Jozef Pitoňák- opýtal sa, kedy začína doba splácania?
Ing. p. Zima- okamžite.
Peter Gábor- ak by si chcel už teraz predplatiť nájomne na určité obdobie, dá sa to?
Ing. p. Zima- nie, ešte sa nestretol s predplatením nájmu.
Ing. Jaroslav Mačičák- opýtal sa na investíciu 35 bytov + ako prebieha fakturácia.
Ing. p. Zima- s technickým vybavením cca 1 300 000 € s DPH. Cca 690 € na m². Úhrada sa realizuje
až za zrealizované práce. Do 30 dní od vystavenia faktúry.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 180 zo dňa 12.11.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 180 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Pavol Bjalončík

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Schválilo začatie procesu obstarávania nájomných bytov nižšieho štandardu vrátane
technickej infraštruktúry v lokalite Rakúsy - časť osada v rozsahu:
- projektová príprava,
- výber dodávateľa stavby,
- príprava žiadosti na ŠFRB a Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 180
5. Informatívna správa o stave obce.
Starostka obce prečítala poslancom nasledovnú informatívnu správu o stave obce od posledného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 08.10.2020.
Informatívna správa o stave obce od posledného OZ
-Revízia komínov v nájomných bytoch v osade.
-Úprava cesty za p. Maniakom, vysypanie makadamom.
-Po odvodnení cintorína sme pristúpili k rekonštrukcii oplotenia v osade, zabetónovaniu stĺpov,
spevneniu brány, práce sú už ukončené.
-26.10. zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva poslancami ohľadne žiadosti o návratnú finančnú
pomoc obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v
roku 2020. Nekonalo sa z dôvodu ospravedlnenia sa 5-tich poslancov. Zastupiteľstvo nebolo
uznášania sa schopné.
-4.11. prerokovanie návrhov zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Rakúsy prebiehalo
dištančnou formou, pani obstarávateľka komunikovala s inštitúciami po telefóne.
-Deratizácia nájomných bytov v osade kvôli vyskytujúcim sa mravcom a plošticiam.
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-Testovanie v obci na COVID – 19, počas víkendov 31.10, 1.11, 7.11, 8.11.2020.
Mali sme 2 odberné miesta, obec zabezpečila dobrovoľníkov, zdravotníkov, priestory, vybavenie,
stravu. Náklady by mali byť refundované okresným úradom Kežmarok, odbor krízové riadenie.
Počet testovaných osôb:
-obec I. kolo:
31.10. sobota: 619/12

01.11. nedeľa: 314/4
spolu: 933/16

-osada I. kolo:

31.10. sobota: 552/3

01.11. nedeľa: 456/4

-obec II. kolo:

07.11. sobota: 722/2

08.11. nedeľa: 107/1

-osada II. kolo:

07.11. sobota: 616/11

08.11. nedeľa: 427/1

spolu: 1008/7
spolu: 829/3
spolu: 1043/12
-odpis zrážok osobitného príjemcu za mesiac október bol 1118,65€
-začalo sa s ukladaním u-profilov v obci od p. Andrášovej po p. Gallika.

6. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly.
Starostka obce dala slovo hlavnej kontrolórke.
Vážená poslankyňa, poslanci,
Správu o výsledkoch kontroly, ktorá bola vykonaná v zmysle § 18f ods. (1) písm. h) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vám predkladám v písomnej podobe:
Z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch č. 178 zo dňa 8. októbra 2020:
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Ukladá hlavnej kontrolórke obce prekontrolovať situáciu, keď obec Rakúsy konajúca prostredníctvom
starostky obce uzatvorila zmluvu s advokátom JUDr. Marcelom Kohútom na sumu 84 000 EUR bez
schválenia kapitoly v rozpočte na právne služby pre obec.
Žiada hlavnú kontrolórku o vyjadrenie, či nedošlo v tomto prípade k porušeniu rozpočtového
hospodárenia.
Termín: do zasadnutia OZ Rakúsy
v mesiaci november 2020

zodpovednosť: hlavná kontrolórka

V súlade s ustanoveniami § 18d ods. 2 písm. a) a § 18f ods. 1 písm. h) Zákona o obecnom zriadení
bola vykonaná kontrola na obecnom úrade v Rakúsoch.
Kontrolovaný subjekt:
Obecný úrad
Vedúci kontrolovaného subjektu: prednosta OcÚ
Kontrola vykonaná:
OcÚ Rakúsy
Kontrola vykonaná na základe:
uznesenia č. 178 zo dňa 8. októbra 2020
Kontrolované obdobie
plnenia rozpočtu:
1.1.2020 do 21.10.2020
Kontrola ukončená:
26.10.2020
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Cieľom kontroly bolo preveriť, či zmluva uzatvorená medzi obcou Rakúsy a advokátom JUDr.
Marcelom Kohútom na právne služby na sumu 84 000 EUR, bola uzatvorená v súlade s pravidlami
rozpočtového hospodárenia obce.

Pri kontrole boli použité:
a) právne predpisy:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 381/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
zákon č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zákon 311/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
zákon 40/1964 Zb. občiansky zákonník
b) vnútorné predpisy a vnútorné akty:
zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rakúsy schválené uznesením
č. 109/2014 zo dňa 12.11.2014, v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením č. 132/2015 dňa
12.11.2015,
Uznesenie č. 8 zo dňa 10.1.2019.

V predmetnej zmluve na poskytovanie právnych služieb pre obec Rakúsy účinnej od 3.7.2020 podľa
čl. IV je určený čas plnenia zmluvy citácia: „ Zmluvné strany dojednávajú poskytovanie právnych
služieb podľa tejto zmluvy v súlade s ustanovením článku Vl. ods. l tejto zmluvy, na základe ktorého
sa táto zmluva uzatvára na dobu maximálne 48 mesiacov od jej účinnosti, alebo do doby poskytnutia
služieb v maximálnej celkovej výške 84.000,- €, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr“.
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
§ 13 ods. 4 Starosta podľa písm. e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom
alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Podľa zákona č. 381/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
§ 1 Účel zákona
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na
b) nakladanie s finančnými prostriedkami, ktoré upravujú osobitné predpisy
(Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

6

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
§ 12
(2) Obce a vyššie územné celky hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu
a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu a
monitorujú a hodnotia plnenie programov obce alebo programov vyššieho územného celku.
(3) Obec a vyšší územný celok sledujú v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa
rozpočtu a v prípade potreby vykonávajú zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov
alebo zníženie výdavkov, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového
roka, pričom schodok bežného rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku môže vzniknúť len z
dôvodu použitia prostriedkov rezervného fondu podľa alebo použitia účelovo určených prostriedkov
poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného
predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch.
Podľa zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rakúsy v znení Dodatku č.1
§ 23 Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom
1. Starosta obce je oprávnený vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v odseku 2 písm. a) b)
c) § 21 týchto Zásad do výšky 10 000 EUR. Uvedená výška sa týka bežného aj kapitálového
rozpočtu.
§ 24 Zodpovednosť za hospodárenie
1. Za hospodárne, efektívne a účinné využívanie rozpočtových prostriedkov obce zodpovedá
starosta obce.
2. Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v rámci zabezpečenia samosprávnych
funkcií obce a preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu im zverenej pôsobnosti podľa
Organizačného poriadku a programové plnenie rozpočtu obce zodpovedajú:
a) starosta obce,
b) riaditeľ obecnej rozpočtovej organizácie.
Uznesenie č. 8 zo dňa 10.1.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Súhlasí,
aby starostka obce vykonávala zmeny v rozpočte obce rozpočtovými opatreniami, ktorých
výška nepresiahne 10 % výnosu dane z príjmov, poukázaných obci zo štátneho rozpočtu
formou podielových daní, v príslušnom roku.
Odporúča
starostke obce informovať poslancov o vykonaných rozpočtových opatreniach na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva a predkladať finančnej komisii vykonané zmeny v rozpočte.

Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 19
(4) Štatutárny orgán subjektu verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky
uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu
verejnej správy.
(5) Subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady,
ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z
dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku.
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(6) Verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z
osobitných predpisov. Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov
zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Podľa zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov:
§ 2 písm. b) Na účely tohto zákona sa rozumie:
finančnou kontrolou súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich
konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií
alebo ich častí,
§ 6 Finančná kontrola
(1) Finančná kontrola sa vykonáva ako
a) základná finančná kontrola,
b) administratívna finančná kontrola,
c) finančná kontrola na mieste.
(2) Za vykonanie finančnej kontroly zodpovedá štatutárny orgán orgánu verejnej správy.
(3) Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť najmä
a) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými
financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti,
b) dodržiavanie rozpočtu orgánu verejnej správy,
c) dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,
osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a na základe
ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, rozhodnutí vydaných na
základe osobitných predpisov alebo vnútorných predpisov,
d) dodržiavanie uzatvorených zmlúv orgánom verejnej správy,
e) dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,
f) správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť
výkazníctva,
g )ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy,
h) predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii,
i) včasné a spoľahlivé informovanie štatutárneho orgánu verejnej správy o úrovni hospodárenia s
verejnými financiami a o vykonávaných finančných operáciách alebo ich častiach,
j) overovanie splnenia prijatých opatrení k nedostatkom zisteným administratívnou finančnou
kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste,
k) overovanie ďalších skutočností súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným
riadením.
(4) Orgán verejnej správy finančnou kontrolou overuje, v súlade s cieľmi podľa odseku 3 a podľa
povahy každej finančnej operácie alebo jej časti, jej súlad s
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,
b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa
písmena a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom
roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna
rozpočtová organizácia,
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a
na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,
d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,
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e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,
f) vnútornými predpismi alebo
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f).
§ 7 Základná finančná kontrola
(1) Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej
finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch
riadenia.
(2) Základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený
vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné
obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej
časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu verejnej správy. Ak je orgánom verejnej správy obec a
nemôže zabezpečiť vykonanie základnej finančnej kontroly svojimi zamestnancami, vykonáva základnú
finančnú kontrolu starosta a aspoň jedna iná fyzická osoba, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo
uznesením.
Po preštudovaní vyššie uvedených právnych predpisov, vnútorných aktov obce a predložených
materiálov súvisiacich s predmetom kontroly uvádzam nasledovné:
Obec Rakúsy podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na § 47a zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov s advokátom JUDr. Kohútom podpísala predmetnú zmluvu na právne služby dňa
2.7.2020 a zmluva bola zverejnená a účinná od 3.7.2020.
Čiastkový záver: kontrolou neboli zistené nedostatky
Obec Rakúsy v roku 2020 vynaložila na právne služby prostriedky vo výške 6 626,52 EUR:
P.č.

inter. č. faktúry

exter. č. faktúry

dátum

suma

predmet

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DF2020/122
DF2020/204
DF2020/325
DF2020/481
DF2020/517
DF2020/669

003/2020
007/2020
012/2020
025/2020
027/2020
035/2020

21.02.2020
01.04.2020
18.05.2020
14.07.2020
30.07.2020
01.10.2020

1 248,00 EUR
528,00 EUR
1 392,00 EUR
2 040,00 EUR
1 130,52 EUR
288,00 EUR

právne služby
právne služby
právne služby
právne služby
právne služby
právne služby

Čerpanie rozpočtu obce Rakúsy k 21.10.2020 je v súlade so schváleným rozpočtom obce pre rok 2020
a prijatými zmenami rozpočtu, rozpočtovými opatreniami č.1. až 9. Zmeny rozpočtu sú vykonávané
tak starostkou obce (zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rakúsy, uznesenie č. 8 zo
dňa 8.1.2019), ako aj poslancami obecného zastupiteľstva formou uznesení.
Čiastkový záver: obec Rakúsy dodržiava plnenie schváleného rozpočtu v súlade
s rozpočtovými pravidlami ustanovenými v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a vnútorných predpisov, uznesení obecného zastupiteľstva.

Kontrolovaný subjekt pri plnení povinností vyplývajúcich zo zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa vyjadrenia
vedúceho kontrolovaného subjektu vykonala základnú finančnú kontrolu zmluvy na poskytovanie
právnych služieb so zreteľom na výsledok verejného obstarávania právnych služieb a v nadväznosti na
zákon č. 586/2003 o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
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podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 655/2004 o odmenách a
náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Napriek uvedeným skutočnostiam vedúceho
kontrolovaného subjektu kontrolovaný subjekt nezohľadnil všetky princípy, zásady a ciele
vykonávanej finančnej kontroly vo vzťahu k zákonom týkajúcich sa verejnej správy.
Čiastkový záver: Kontrolovaný subjekt vykonal finančnú kontrolu predmetnej zmluvy na
poskytovanie právnych služieb formálne, pretože nezohľadnil všetky princípy, zásady a ciele
vykonávanej finančnej kontroly vo vzťahu k zákonom týkajúcich sa verejnej správy najmä zákona č.
357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že kontrolovaný subjekt:
nepredložil hlavnej kontrolórke v súvislosti s vykonávanou kontrolou: štatút obce, zásady
hospodárenia s majetkom obce.
Čiastkový záver: Obec nemá schválené, aktualizované a archivované dôležité nariadenia obce, ich
originály:
štatút obce - § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,
zásady hospodárenia s majetkom obce - § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rakúsy.
Záver:
Uzatvorením zmluvy na právne služby obec neporušila rozpočtové hospodárenie obce Rakúsy.
Nesúlad s právnymi predpismi zistený kontrolou je uvedený v čiastkových záveroch.
Odporúčania:
Odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva prijať formou uznesenia opatrenia na prípravu,
prípadne novelizáciu nariadení obce tak, aby zodpovedali aktuálnym potrebám obce a legislatívnym
zmenám: štatút obce a zásady hospodárenia s majetkom obce.

V diskusii k bodu č. 6 vystúpili:
MUDr. Cyril Václav- vyjadril sa, že správa je široká, obsiahla, ale uznesenie znelo v inej forme ako ju
predniesla p. kontrolórka. Od hlavnej kontrolórky čakal presné informácie, na čo starostka obce
využila/ využíva právne služby (čo s právnikom riešila), nie citovanie §.
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa p. Ing. Jaroslava Mačičáka, či je to v poriadku.
Ing. Jaroslav Mačičák- 19.10.2020 zvolal mimoriadne OZ aby sa poslanci vyjadrili, a aby sa
prerokovala návratná finančná pomoc vyšším územným celkom, ale OZ nebolo uznášania schopné.
Získal dané informácie, ktoré chcel prerokovať s poslancami. Študoval, či 120 €/ hod. je adekvátna
cena. Po naštudovaní poslal pani starostke a pánovi prednostovi, ako by postupoval. Zvolal OZ na
zníženie hodinovej sadzby + zmluvu urobiť na dobu mandátu pani starostky. Doteraz sa využili právne
služby v sume 6 626 €, ohraničil by to na sumu 7 000 €.
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Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 181 zo dňa 12.11.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 181 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 6 - Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková, Ing. Jaroslav Mačičák
Mgr. Jozef Pitoňák, Miroslav Bilý, Peter Gábor
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - Ján Vida, MUDr. Cyril Václav
- nehlasovali: - neprítomný: Pavol Bjalončík

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly vykonanej podľa
uznesenia č. 178 zo dňa 8.10.2020.
zodpovednosť: hlavná kontrolórka

uznesením č. 181

7. Plnenie rozpočtu obce Rakúsy k 30.09.2020.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 182 zo dňa 12.11.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 182 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Pavol Bjalončík

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu obce Rakúsy k 30.9.2020 a rozpočtových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: ZŠ s MŠ, ZUŠ, a CVČ.
uznesením č. 182
8. Návrh VZN č. 3/2020 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o financovaní
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území obce
Rakúsy.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 183 zo dňa 12.11.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 183 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Pavol Bjalončík
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Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Konštatovalo, že návrh VZN č.3/2020 Dodatok č. 1, ktorým sa novelizuje VZN č. 7/2019
o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení na území
obce Rakúsy bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 27.10.2020.
Uznášalo sa 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
Schválilo VZN č.3/2020 Dodatok č. 1, ktorým sa novelizuje VZN č. 7/2019 o financovaní
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení na území obce Rakúsy
a školských zariadení na území obce Rakúsy bez pripomienok.
Termín účinnosti VZN: 15 deň od vyvesenia VZN
na úradnej tabuli obce

zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 183

9. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 10 zo dňa 19.10.2020.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 184 zo dňa 12.11.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 184 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Pavol Bjalončík

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie 10. zmenu rozpočtu obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 10/2020 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
príjmové-obec
Príjmy spolu

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

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

Rozpočet na rok
2020 po 9. zmene
4 418 528
28 391
2 000
235 675

0
0
0
0

Rozpočet na
rok 2020 po 10.
zmene
4 418 528
28 391
2 000
235 675

4 488 158

4 684 594

0

4 684 594

Schválený
rozpočet na rok
2020
1 875 230
2 244 277
367 412

Rozpočet na rok
2020 po 9. zmene
2 029 210
2 310 822
343 323

10. Zmena
rozpočtu na
rok 2020
+ 10 000
0
- 10 000

Rozpočet na
rok 2020 po10.
zmene
2 039 210
2 310 822
333 323

1 239

1 239

0

1 239

4 488 158

4 684 594

0

10. Zmena
rozpočtu na
rok 2020

4 684 594

uznesením č. 184
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10. Návrh na použitie rezervného fondu
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
V diskusii k bodu č. 10 vystúpili:
MUDr. Cyril Václav- žiadal o vysvetlenie k údržbe miestnych komunikácií v sume 40 000 €, čo sa
plánuje robiť?
Mgr. Marcela Fiffiková- rezervný fond sa používa na kapitálové výdavky.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- spevnenie cesty za p. Maniakom, inžinierske siete + odkúpenie kúsku
pozemku od p. Pištu.
+ Vyhlásilo sa výberové konanie na kamerový systém. Bude v obci k dispozícií 10 kamier.
31. decembra bude funkčný. Celková suma 22 000 €. Dotácia 7 000 €.
Ján Vida- reaguje, že sa dohodli na podpísaní zmluvy ak bude naňho dotácia vo vyššej sume.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 185 zo dňa 12.11.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 185 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 6 - Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková, Ing. Jaroslav Mačičák,
Mgr. Jozef Pitoňák, Miroslav Bilý, Peter Gábor
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - Ján Vida, MUDr. Cyril Václav
- nehlasovali: - neprítomný: Pavol Bjalončík

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Schválilo použitie rezervného fondu v sume 70 000 EUR na kapitálové výdavky, z toho:
- na podprogram 4.3 - Kamerový systém v sume 10 000 EUR,
- na podprogram 6.1 - Správa a údržba miestnych komunikácii v sume 40 000 EUR,
- na podprogram 7.2 - Základná škola v sume 20 000 EUR.
Termín: ihneď
zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 185
11. Návrh rozpočtového opatrenia č. 11.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 186 zo dňa 12.11.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 186 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Pavol Bjalončík

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Schválilo 11. zmenu rozpočtu obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 11/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c), d) 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:
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Bežné príjmy-obec
Bežné príjmy-RO
Kapitálové príjmy obec
Finančné operácie
príjmové-obec
Príjmy spolu

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

Termín: ihneď

Schválený
rozpočet na rok
2020
4 331 596
3 562

Rozpočet na rok
2020 po 10.
zmene
4 418 528
28 391

11. Zmena
rozpočtu na
rok 2020
+ 5 657
+ 39 411

Rozpočet na
rok 2020 po
11. zmene

8 000

2 000

0

2 000

145 000

235 675

- 25 196

210 479

4 424 185
67 802

4 488 158
Schválený
rozpočet na rok
2020
1 875 230

4 684 594
Rozpočet na rok
2020 po 10.
zmene
2 039 210

+ 19 872
4 704 466
11. Zmena
Rozpočet na rok
rozpočtu na rok
2020 po11.
2020
zmene
+ 6 192
2 045 402

2 244 277

2 310 822

+ 18 680

2 329 502

367 412

333 323

- 5 000

328 323

1 239

1 239

0

1 239

4 488 158

4 684 594

+ 19 872

4 704 466

zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 186

12. Návrh VZN č. 4/2020 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a
školských zariadení zriadených na území obce Rakúsy v roku 2021.
Materiály boli doručené poslancom elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 187 zo dňa 12.11.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 187: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák,, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Pavol Bjalončík

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Konštatovalo, že návrh VZN č.4/2020 o financovaní základných umeleckých škôl,
materských škôl a školských zariadení na území obce Rakúsy bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 27.10.2020.
Uznášalo sa 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
Schválilo VZN č.4/2020 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl
a školských zariadení na území obce Rakúsy bez pripomienok.
Termín účinnosti VZN: 01.01.2021
zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 187
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13. Návrh na použitie rezervného fondu v roku 2021.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ. Ekonómka oboznámila poslancov o tom, že
rezervný fond sa môže použiť aj na kapitálové výdavky.
V diskusii k bodu č. 13 vystúpili:
MUDr. Cyril Václav- je rezervný fond zakomponovaný do rozpočtu?
Mgr. Marcela Fiffiková- áno je.
Mgr. Jozef Pitoňák- koľko € ostane v rezervnom fonde ak sa použije čiastka 190 000 €?
Mgr. Marcela Fiffiková- ostane tam 26 000 €.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 188 zo dňa 12.11.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 188: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Pavol Bjalončík

Obecné zastupiteľstvo
Schválilo použitie rezervného fondu v roku 2021 v sume 190 000 EUR na kapitálové výdavky.
Termín: ihneď
zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 188
14. Schválenie rozpočtu obce Rakúsy na rok 2021 s prognózou na roky 2022 a 2023.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ. Starostka obce prenechala slovo hlavnej
kontrolórke obce Ing. Márii Bačíkovej.
Vážená poslankyňa, poslanci, vedenie obce, ostatní prítomní
odborné stanovisko k viacročnému rozpočtu som vám zaslala elektronicky 9.11.2020 a dnes vám ho
predkladám v písomnej podobe:
Podľa § 18 f ods.1, písm. c) zákona č. 369/1990. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu obce Rakúsy na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu
na roky 2021-2023.

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce
t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov dňa 27.11. 2020.
Legislatívnymi východiskami zostavenia rozpočtu sú: zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákon 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pri návrhu rozpočtu sa vychádza aj z príslušných ustanovení zákonov, nariadení, opatrení a
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov najmä:
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-

-

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
č.564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov,
č.582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady , na základe ktorého vydalo mesto Martin všeobecné záväzné nariadenie k jednotlivým
miestnym daniam v znení neskorších predpisov,
č.597/2003 o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov.

Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR
č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov
územnej samosprávy. Súčasťou rozpočtu je aj návrh programového rozpočtu.

Východiská tvorby návrhu rozpočtu
Podľa § 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet obce je základným
nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie
úloh a funkcií obce. Obsahuje príjmy a výdavky obce ako aj rozpočty príjmov a výdavkov
rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou.
V návrhu je rozpočtovaných 12 programov so 40 podprogramami slúžiacimi k plneniu zámeru
jednotlivých programov.
Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2020 (júnová prognóza) (pri
ppž sú zohľadnené opravy podľa § 4 zákona č. 564/2004 Z. z.) je pre obec Rakúsy 1 652 290 EUR.
Podkladom pre zostavenie rozpočtu obce Rakúsy na rok 2021 sú:
Na strane príjmov:
- očakávané príjmy z výnosu dane z príjmov poukazované územnej samospráve. Tento výnos tvorí
podstatnú časť príjmov obce a vychádza z údajov zo schváleného rozpočtu obce na rok 2020 a
z očakávaného vývoja hospodárenia obce v roku 2020 t. j. v sume 1 650 000 EUR.
- výber miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa VZN
obce Rakúsy,
- ostatné predpokladané príjmy uvedené v príjmovej časti rozpočtu.
Na strane výdavkov:
- potreby obce na zabezpečenie samosprávnych funkcií obce, spoluúčasť obce na schválených
projektoch o NFP a tiež na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy.

Tvorba návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa
§ 9 ods. 1 citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2021,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2022,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa
písmena b) – rok 2023.
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Viacročný rozpočet na roky 2021 – 2023 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje
rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný,
rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich
ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.
Viacročný rozpočet na roky 2021 – 2023 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vnútorne členený na:
a) bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,
b) kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c) finančné operácie.
Vo viacročnom rozpočte na roky 2021 – 2023 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci
financovania prenesených kompetencií štátu, k zriadeným rozpočtovým organizáciám ktorým sa
poskytujú prostriedky z rozpočtu.
Navrhovaný rozpočet obce na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný:
PRÍJMY
Bežný rozpočet
kapitálový rozpočet
finančné operácie
SPOLU

VÝDAVKY

4 398 570 EUR

4 336 298 EUR

1 000 EUR

252 020 EUR

190 000 EUR

1 252 EUR

4 589 570 EUR

4 589 570 EUR

Navrhovaný rozpočet obce na rok 2021, roky 2022 a 2023 v členení do 12 programov nebudem
čítať, máte ho uvedený v prehľadnej tabuľke podľa rokov 2021, 2022 a 2023 v členení na PRÍJMY:
bežné t.j. daňové, nedaňové, tuzemské granty a transfery a bežné príjmy RO, kapitálové príjmy
(nedaňové) a finančné operácie a VÝDAVKY: bežné v programoch 1 až 12, kapitálové výdavky
v programoch 3 až 7, 9 až 11 a finančné výdavky t.j. splácanie istiny z úverov.
na rok 2021

na rok 2022

na rok 2023

Bežné príjmy

4 398 570,00

4 382 968,00

4 382 808,00

100 Daňové príjmy - obec

1 689 000,00

1 741 000,00

1 793 000,00

79 900,00

79 900,00

79 900,00

2 626 628,00

2 559 568,00

2 507 408,00

Bežné príjmy - RO

3 042,00

2 500,00

2 500,00

Kapitálové príjmy

1 000,00

1 000,00

1 000,00

200 Nedaňové príjmy

1 000,00

1 000,00

1 000,00

190 000,00

0

0

Príjmy spolu

4 589 570,00

4 383 968,00

4 383 808,00

Bežné výdavky - program

4 336 298,00

4 308 936,00

4 272 284,00

200 Nedaňové príjmy
300 Tuzemské bežné granty a transfery

Finančné operácie-Obec

600 - Bežné výdavky

17

1. Plánov., manažm., kontr., správa obce

482 930,00

487 960,00

493 000,00

2. Interné služby obce

38 000,00

38 000,00

38 000,00

3. Služby občanom

17 000,00

17 000,00

17 000,00

4. Bezpečnosť, právo a poriadok

84 000,00

16 000,00

16 000,00

155 000,00

170 000,00

180 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2 661 068,00

2 761 176,00

2 774 484,00

337 799,00

362 800,00

327 800,00

39 300,00

39 300,00

16 000,00

1 762 500,00

1 835 500,00

1 882 500,00

7.2 Základná škola-zriaďovateľ

80 000,00

70 000,00

70 000,00

7.3 Školská jedáleň

83 000,00

84 000,00

85 000,00

7.4 Základná umelecká škola

192 200,00

201 000,00

220 000,00

7.5 Centrum voľného času-RO

106 269,00

106 576,00

109 184,00

60 000,00

62 000,00

64 000,00

8. Kultúra

17 800,00

27 800,00

27 800,00

9. Šport

45 000,00

45 000,00

45 000,00

10. Prostredie pre život

83 000,00

45 000,00

45 000,00

11. Bývanie

10 000,00

13 000,00

13 000,00

12. Sociálne služby

722 500,00

668 000,00

603 000,00

Kapitálové výdavky - program

252 020,00

73 768,00

110 247,00

3. Služby občanom

35 000,00

50 000,00

50 000,00

4. Bezpečnosť, právo a poriadok

15 000,00

0

0

0

0

0

6. Pozemné komunikácie

40 000,00

23 768,00

60 247,00

7. Vzdelávanie

10 000,00

0

0

9. Šport

17 020,00

0

0

10. Prostredie pre život

85 000,00

0

0

11. Bývanie

50 000,00

0

0

1 252,00

1 264,00

1 277,00

5. Odpadové hospodárstvo
6. Pozemné komunikácie
7. Vzdelávanie
7.1 Materská škola-RO
7.1 Materská škola-zriaďovateľ
7.2 Základná škola-RO

7.6 Školský klub pri ZŠ

700 - Kapitálové výdavky

5. Odpadové hospodárstvo

Finančné výdavky
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820 Splácanie tuz. istiny z úverov
Výdavky spolu

1 252,00

1 264,00

1 277,00

4 589 570,00

4 383 968,00

4 383 808,00

Riziká zostaveného rozpočtu:
Na príjmovej strane:
- nižšie príjmy zo ŠR z výnosu dane, z príjmov fyzických osôb, ktoré sú poukazované
územnej samospráve ako podielové dane v dôsledku pandémie coronavírusu v roku 2020,
- nižší výber miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad – neplatiči, obyvatelia
zo znevýhodneného sociálneho prostredia a marginalizovaných komunít,
- nevyužitie možnosti získania bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vládou Slovenskej
republiky v termíne do 31.10.2020 na kompenzáciu výpadku podielových daní v roku 2020, ktoré
predstavovali pre obec Rakúsy výpadok príjmov vo výške 94 113 EUR a z toho vyplývajúce
následne znižovanie príjmov - finančných prostriedkov v rezervnom fonde.
Na výdavkovej strane:
- obec v návrhu rozpočtu na roky 2021 až 2023 oproti predchádzajúcemu plánovanému
obdobiu rokov 2021 a 2022 musí rozpočtovať navyše výdavky vo výške 104 750,89 EUR, ktoré
musí obec vrátiť v súvislosti s vykonanou administratívnou kontrolou verejného obstarávania pre
projekt „Výstavba materskej školy v obci Rakúsy – časť osada“ – VO31392141 a z toho
vyplývajúcimi nezrovnalosťami, ktorých dôsledkom je žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov
vo výške 99 513,34 EUR plus 5% spoluúčasť obce vo výške 5 237,55 EUR, na základe Správy
z kontroly Ministerstva vnútra SR, Sekcia európskych programov MV SR, Organizačný odbor,
Oddelenie kontroly verejného obstarávania a nezrovnalostí, Pribinova 2, Bratislava zo dňa
13.2.2020, ktorých pomerná časť zaťažila rozpočet obce v roku 2020 v sume 12 697,08 EUR
a zostávajúca časť sa prenesie na nasledujúce rozpočtované roky:
o 2021 – 38 091,24 EUR,
o 2022 – 38 091,24 EUR,
o 2023 – 15 871,33 EUR,
-obec je povinná zo zákona zohľadniť pri výdavkoch zvyšovanie zákonných taríf na ukladanie
komunálneho odpadu na skládkach podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie
odpadov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška
sadzieb poplatkov za uloženie odpadov tzn. zvyšovanie poplatkov pre obec Rakúsy z dôvodu
nesplnenia povinnosti separovať odpad v určenej percentuálnej výške odpadov pre nižšie sadzby
poplatkov,
-obec môže zaťažiť aj ďalší prenos nových kompetencií na obce v dôsledku decentralizácie štátnej
moci.

Záver
Návrh rozpočtu obce Rakúsy vychádza z údajov zo schváleného rozpočtu obce na rok 2020 t. j.
sumy 1 650 000 EUR a zohľadňuje súčasnú pandemickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19,
prebiehajúcou druhou vlnou a počíta s výrazným poklesom príjmov z očakávaného podielu obcí na
výnose DPFO pre rok 2021 oproti prognóze Štatistického úradu SR z júna 2020.
Odporúčam
Obecnému zastupiteľstvu v Rakúsoch predložený návrh rozpočtu obce Rakúsy na rok 2021 vo
výške 4 589 570 EUR vrátane programov a podprogramov schváliť ako rozpočet vyrovnaný a zobrať
na vedomie návrhy rozpočtov obce Rakúsy na roky 2022 a 2023 vrátane programov a podprogramov.
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V diskusii k bodu č. 14 vystúpili:
Ing. Jaroslav Mačičák- zúčastnil sa pri tvorení rozpočtu na rok 2021, 2022 a 2023.
- diskusia o tom, aká situácia je v obci Rakúsy + časť osada s odpadom a smeťami. Na budúcom
obecnom zastupiteľstve budú tomu venovať uznesenie.
- požiadajú Lenku Malecovú o prognózu odpadov.
Mgr. Jozef Pitoňák- opýtal sa, či je štatistika o tom, koľko smetí sa vyváža a či poplatok za odpad je
rovnaký v dedine aj v osade?
Ing. Jaroslav Mačičák- Áno, cena musí byť rovnaká.
- 0,2292 ton/ osoba: dedina
- 0,411 ton/ osoba: osada
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa, v akom štádiu je dom smútku?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- krajský stavebný úrad sa má vyjadriť, či musíme pozemok odkúpiť alebo ho
budeme mať zadarmo.
Návrhy poslanca MUDr. Cyrila Václava k zmene rozpočtu- vypustenie výstavby domu smútku a poníženie rozpočtu o 30 000 €
- vypustenie výstavby optickej siete v osade a poníženie rozpočtu o 20 000 €
- zníženie rozpočtu na kamery v obci o 8 000 €
- presunutie sumy na správu a údržbu pozemných komunikácií - 43 000 EUR
Návrh poslanca Mgr. Jozefa Pitoňáka k zmene rozpočtu- vypracovanie Stratégie odpadového hospodárstva za účelom zníženia nákladov za komunálny odpad
- nákup 150 ks kompostérov na BIO odpad
- vypracovanie projektovej dokumentácie
-navýšiť rozpočet na tento účel o 15 000€
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 189 zo dňa 12.11.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 189: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Pavol Bjalončík

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Schválilo pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2021 nasledovne:
- Bežné výdavky:
1.1. podporná činnosť obce
5.1. zvoz a odvoz odpadu

– 30 000 EUR
+ 15 000 EUR

-Kapitálové výdavky:

10.7. rozvoj obce, rozšírenie infraštrukt. - 20 000 EUR
4.3. kamerový systém
- 8 000 EUR
6.1. správa a údržba pozemných
komunikácií
+43 000 EUR
Poverilo OcÚ so zapracovaním cieľov a ukazovateľov do programového rozpočtu.
Termín: ihneď

zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 189
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Návrh poslanca MUDr. Cyrila Václava na prerušenie 16. OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 190 zo dňa 12.11.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 190: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák,, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Pavol Bjalončík

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Schválilo prerušenie rokovania 16. zasadnutia dňa 12.11.2020.
Určilo termín pokračovania 16. OZ na deň 19.11.2020 o 17.00 hod v priestoroch kultúrnej
miestnosti v Rakúsoch.
uznesením č. 190

PO K RAČ O VAN I E Z Á PI S N I C E
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 19. novembra 2020

Prítomní poslanci v počte 9 :
Ján Vida, Ing. Michal Berežný, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák,
Peter Gábor, Miroslav Bilý, Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
Ostatní prítomní:
starostka obce Mgr. Lenka Fedáková
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo
hlavná kontrolórka Ing. Mária Bačíková
ekonómka Mgr. Marcela Fiffiková
Začiatok 16. OZ a koniec OZ: 17.02 hod. - 18.25 hod.
Zasadnutie 16. OZ po prerušení otvorila starostka obce o 17.02 hod.. Po prezentácií poslancov
konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov je 9.
Starostka Mgr. Lenka Fedáková privítala prítomných, otvorila OZ a navrhla členov návrhovej a
mandátovej komisie:
a) predseda návrhovej a mandátovej komisie: Mgr. Slávka Birošíková
b) členovia: Ján Vida, Ing. Michal Berežný
c) overovatelia zápisnice: Miroslav Bilý, Mgr. Jozef Pitoňák
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu.
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Zuzanu Regitkovú.
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Starostka informovala poslancov, že program 16. OZ bol uvedený v pozvánke a zverejnený na úradnej
tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 13.11.2020. Prečítala program 16. OZ a vyzvala poslancov
na doplnenie alebo zmenu programu. Pozvánka tvorí prílohu zápisnice .
PROGRAM 16. OZ po prerušení:
14. Schválenie rozpočtu obce Rakúsy na rok 2021 a s prognózou na roky 2022 a 2023.
15. Rôzne.
15.1 Predaj obecného pozemku v osade Rakúsy, C KN p. č. 1054/294 ostatná plocha o výmere
17 m² vo vlastníctve obce Rakúsy, k. ú. Rakúsy manželom: Stanislav Polhoška, Marcela
Polhošková, bytom Rakúsy č. 444.
16. Interpelácie poslancov.
17. Diskusia.
18. Záver.
Hlasovanie poslancov k programu pokračujúceho 16. OZ : z prítomných 9 poslancov
- za program hlasovali: 9 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák,, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík

14. Schválenie rozpočtu obce Rakúsy na rok 2021 s prognózou na roky 2022 a 2023.
Starostka obce oboznámila poslancov, že pani ekonómka zmeny rozpočtu spracovala a vyzvala
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 191 zo dňa 19.11.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 191: z prítomných 9 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 9 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: -

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Schválilo vyrovnaný rozpočet obce Rakúsy na rok 2021 vo výške 4 589 570 EUR vrátane
programov, a podprogramov s pripomienkami obsiahnutými v uznesení č. 189 zo dňa
12.11.2020.
Zobralo na vedomie
a) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Rakúsy na roky 2021 až 2023,
b) návrhy rozpočtov obce Rakúsy na roky 2022 a 2023, vrátane programov
a podprogramov.
Požiadalo starostku obce zabezpečiť rozpis rozpočtu obce na rok 2021 na rozpočtové
organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, vrátane rozpisu výdavkov na programy
obce.
Termín: do 15 dní od schválenia rozpočtu
zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 191
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15.1. Predaj obecného pozemku v osade Rakúsy, C KN p. č. 1054/294 ostatná plocha o výmere
17 m² vo vlastníctve obce Rakúsy, k. ú. Rakúsy manželom: Stanislav Polhoška, Marcela
Polhošková, bytom Rakúsy č. 444.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 192 zo dňa 19.11.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 192: z prítomných 9 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 9 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: -

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Konštatovalo, že zámer prevodu majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa 23.10.2020.
Rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov o prevode - predaji pozemku, vo vlastníctve obce
Rakúsy z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Schválilo prevod - predaj pozemku C KN parc. č. 1054/294 ostatná plocha o výmere 17 m2 za
sumu 7,35 €/m2, čo predstavuje celkovú sumu 124,95 € (slovom stodvadsaťštyri eur
a deväťdesiatpäť centov) Stanislavovi Polhoškovi, rod. Polhoškovi, Rakúsy 444 a manželke
Marcele Polhoškovej, rod. Polhošovej, Rakúsy 444, podľa návrhu Geometrického plánu
č. 32/2020 zo dňa 25.05.2020 na oddelenie a majetkovoprávne vysporiadanie C KN parc. č.
1054/294 ostatná plocha o výmere 17 m2 vyhotoveným: Ing. Pavlom Brutovským, Gaštanová
1016/11, 060 01 Kežmarok, autorizačne overeným Ing. Andreou Šterbákovou dňa 25.05.2020,
úradne overeným dňa 03.06.2020 pod č. G1 341/20 Ing. Ivetou Kapolkovou, ktorý vznikol
z parcely C KN 1054/45 ostatná plocha o výmere 922 m2 vedenej katastrálnym odborom
Okresného úradu v Kežmarku na LV č.1, ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa z
nasledovných dôvodov: na uvedenej parcele majú manželia v osade Rakúsy postavený
rodinný dom v intraviláne k. ú. obce Rakúsy a jedná sa o dodatočné vysporiadanie vlastníctva
k pozemku. Náklady súvisiace s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností budú
znášať kupujúci.
Uložilo vypracovať kúpnu zmluvu a s výpisom uznesenia oboznámiť kupujúcich.
Termín: ihneď

zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 191

16. Interpelácia poslancov
Starostka otvorila interpeláciu poslancov.
Poslankyňa Mgr. Slávka Birošíková žiadala uviesť do zápisnice svoju interpeláciu zo dňa 08.10.2020.
Citácia zo zvukovej nahrávky: „Ak to takto pôjde ďalej, tak tieto potraviny o 3 mesiace zatvoria,
pretože obecný úrad ich nijak nepodporuje, aby sa udržali.“
Starostka obce- reagovala na informáciu p. poslankyne, že situáciu preverila, ľudia si na obchod
zvykli. Obec obchod podporuje, a aj podporovať bude.
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MUDr. Cyril Václav- vrátil sa k minulému OZ, k výstavbe ihriska. Materiál dostal doporučene od pani
starostky, ale žiadal výsledný rozpočet, nie zmluvu. Nedostal to, čo žiadal.
+ doteraz nedostal, aké právne služby vykonal právnik p. Kohút.
Starostka obce- reagovala na vyjadrenie p. poslanca, keby prišiel p. poslanec na OcÚ osobne
a nahliadol do dokumentov, predišlo by sa dopisovaniu medzi poslancom a OcÚ. Dokumenty má
v odoslanej pošte.
Ján Vida- opýtal sa na prejazd v uličke, akým spôsobom bude fungovať otvorenie rampy v prípade
potreby občanov.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- reagoval, že na starosti to má p. Miroslav Pitoňák. V prípade potreby príde
a rampu otvorí.
Ján Vida- mal pripomienku, že na cintoríne je pár stromov, ktorým treba venovať pozornosť.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa, ako je to s nedoplatkami + či sú nejaké úľavy okrem zákonných
(odcestovanie viac ako 90 dní, ľudia nad 62 rokov……) ?
Starostka obce- každému občanovi, ktorý má nedoplatky sa posielali výzvy. Okrem zákonných úľav sa
neposkytujú žiadne iné úľavy.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa na situáciu s bobrami.
Starostka obce- boli tu ochranári, životné prostredie aj vodohospodársky podnik. Komunikujeme s
nimi. Ale obec si vydrenážovanie bude budúci rok hradiť sama.
Mgr. Jozef Pitoňák- má pripomienku, že na Poľskej ceste sú stromy zanedbané + opýtal sa na
parkovacie miesta v obci.
Starostka obce- stromy na Poľskej ceste nepatria obci. Štúdia na parkovacie miesta bola vypracovaná,
ale neboli na to zatiaľ vyčlenené finančné prostriedky.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa, či by sa nenašla odmena pre p. Kredatusa a p. kostolníka, ktorí sa
podieľali na maľovaní kostola?
Starostka obce- nie, lebo kostol nie je majetkom obce.

17. Diskusia
Starostka obce otvorila bod programu diskusia.
Zvukový záznam z diskusie je zverejnený na internetovej stránke obce.
18. Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ a ukončila
zasadnutie 16. obecného zastupiteľstva o 18,25 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 16. obecného zastupiteľstva zverejnené na úradnej tabuli
obce a webovom sídle obce http://www. rakusy.sk
Zvukové nahrávky zo 16 obecného zastupiteľstva zo dňa 12.11.2020 a 19.11.2020 sú zverejnené
na webovom sídle obce http://www. rakusy.sk
Zápisnicu zapísala: Zuzana Regitková

v.r.

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Jozef Pitoňák v.r.
Miroslav Bilý v.r.
PaedDr. Jaroslav Vaľo
prednosta OcÚ

Mgr. Lenka Fedáková
starostka obce

v.r.

v.r.
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