Z Á PI S N I CA
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 14. mája 2020.
Prítomní poslanci : 9 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, MUDr. Cyril Václav,
Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková, Ing. Jaroslav Mačičák, Bc. Jozef Pitoňák,
Peter Gábor, Miroslav Bilý.
Neprítomná : hlavná kontrolórka Božena Malinová - neospravedlnená
Dostavili sa neskôr : Odišiel z rokovania OZ: Pozvaná : hlavná kontrolórka Božena Malinová
Ostatní prítomní : starostka obce Mgr. Lenka Fedáková,
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo.
Začiatok 11. OZ, pokračovanie OZ po prerušení a koniec: 09.00 hod., 17.00 – 22.05 hod.
Zasadnutie 11. OZ otvorila starostka obce. Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov 9.
1. Otvorenie zasadnutia 11. OZ, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
Starostka Mgr. Lenka Fedáková navrhla členov návrhovej komisie:
a) predseda návrhovej komisie: Ing. Jaroslav Mačičák,
b) členovia: MUDr. Cyril Václav, Ján Vida.
Starostka navrhla za overovateľov zápisnice: Ing. Michal Berežný, Peter Gábor.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a hlasovali nasledovne:
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Ing. Máriu Bačíkovú.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
2. Schválenie programu 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 11. OZ uvedený v pozvánke, bol zverejnený na
úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 11.5.2020. Prečítala program 11. OZ
a vyzvala poslancov na doplnenie alebo zmenu programu.
PROGRAM 11. OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
2. Schválenie programu 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce.
5. Rozpočtové opatrenie č. 3.
6. Prehľad podaných a uskutočnených projektov obcou od roku 2019.
7. Doplnenie žiadosti o NFP k výzve OPLZ-PO6-SC611-2019-1 s názvom projektu"
Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v osade Rakúsy".
8. Informácia o Organizačnom poriadku OcÚ.
9. Rôzne.
9.1 Opakované posúdenie žiadosti, uznesenie č. 115 zo 22.4.2020, 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 .
9.2 Opakované posúdenie žiadosti, uznesenie č. 120 z 22.4.2020, 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.

Žiadosť o funkčné využitie obecného pozemku č. parcely 1704 k. ú. Rakúsy, na
športovú aktivitu spájanú s jazdou na motokrosových motocykloch, tvorba skokov
(lavíc) a aplikovanie prekážok do terénu.
9.4 Žiadosť Antona Vdovjaka, Rakúsy č. 101 o vykonanie čiastkovej zmeny územného
plánu na parcelách k. ú. Rakúsy evidovaných na LV 376 v KN-E č.: 991/1, 991/2,
992/1, 992/2, 993 a 994, z dôvodu ponuky ich využitia na ťažbu štrkopieskov.
10. Interpelácie poslancov.
11. Záver.
Hlasovanie k programu 11. OZ
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
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- MUDr. Cyril Václav – upozornil na neštandardné zvolanie OZ na 9. hodinu ráno, tento čas
nevyhovuje jemu ani viacerým poslancom, ktorí sú zamestnaní. O nevyhovujúcom čase OZ
napísal starostke, ale odpoveď nedostal. Uviedol, že zastupiteľstvo schválilo termíny
zasadnutí zastupiteľstva, ktoré sa menili, keď to vyhovovalo p. Mačičákovi, bez
oboznámenia poslancov. Keď podobnú záležitosť mal p. Bjalončík, tak sa to nedalo zmeniť.
Ďalej uviedol, že nepísaná dohoda bola, že sa bude zvolávať OZ popoludní. V zmysle
článku 6.12 Rokovacieho poriadku podal návrh na prerušenie rokovania OZ a navrhol
pokračovať v OZ 14.5.2020 o 17. hod.
- Starostka - uviedla, že podľa zákona o obecným zriadení zvoláva OZ starosta
a predchádzajúce zastupiteľstvo trvalo dva dni.
- Ján Vida – uviedol, že pozvánku dostal tri dni pred zastupiteľstvom a on potrebuje vedieť
mesiac dopredu, aby si to zariadil v práci.
- Pavol Bjalončík – súhlasil s predrečníkom - zvolanie OZ na ráno mu nevyhovuje.
MUDr. Cyril Václav – požiadal o hlasovanie k procedurálnemu návrhu o prerušenie OZ.
Prezentácia: 9
za: 5
proti: 4
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Za: MUDr. Cyril Václav, Pavol Bjalončík, Ján Vida, Mgr. Slávka Birošíková,
Bc. Jozef Pitoňák
Proti : Ing. Jaroslav Mačičák, Miroslav Bilý, Peter Gábor, Ing. Michal Berežný,
Návrh prešiel. 11. OZ bolo prerušené do 17.00 hod.
PO K RA Č O V A N I E Z Á PI S N I C E
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
dňa 14. mája 2020.
Prítomní poslanci : 8 - Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný, Peter Gábor,
MUDr. Cyril Václav, Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida, Bc. Jozef Pitoňák.
Neprítomný : Miroslav Bilý
Odišiel z rokovania OZ: hlavná kontrolórka Božena Malinová – 21,13 hod
Ostatní prítomní : starostka obce Mgr. Lenka Fedáková,
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo, hlavná kontrolórka Božena Malinová a občania.
Prerušené zasadnutie 11. OZ otvorila starostka obce. Po prezentácií poslancov konštatovala,
že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov 8.
Ing. Jaroslav Mačičák požiadal starostku o slovo, ako reakciu na vystúpenie poslanca Václava
na jeho osobu a žiadal, aby to bolo uvedené v zápisnici:
2

„Rád by som reagoval na opakované nepresnosti, ktoré vyslovil poslanec Václav, pred
prerušením dnešného 11. zasadnutia, v súvislosti s údajnými výnimkami pri zvolávaní
obecných zastupiteľstiev adresované na moju osobu. Napriek tomu, že som uvedené
skutočnosti objasnil poslancom v máji minulého roku, rád to zopakujem a verím, že nebude
potrebné odvádzať pozornosť od vecí, ktoré sa v obci dejú, opakovaním a skresľovaním
faktov, ktoré nikto nezmení. Pre upresnenie presunutia plánovaného zastupiteľstva zo dňa
09.05.2019 na 13.05.2019 citujem zo zápisnice v diskusii k bodu Interpelácie poslancov:
- MUDr. Cyril Václav – opýtal sa, ktorí poslanci sa ospravedlnili z plánovaného zasadnutia
obecného zastupiteľstva dňa 9.5. a prečo sa presunulo plánované OZ na deň 13.5.2019?
- starostka – uviedla, že svoju neúčasť na OZ dňa 9.5. oznámil Ing. Jaroslav Mačičák, ktorý je
predsedom finančnej komisie a jej zástupcom. S ohľadom na schvaľovanie dôležitých
dokumentov na obecnom zastupiteľstve ako záverečný účet, čerpanie prostriedkov
z rezervného fondu, schvaľovanie rozpočtového opatrenia č.3 považovala jeho účasť na
obecnom zastupiteľstve ako potrebnú a preto presunula obecné zastupiteľstvo na deň 13.5.
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že požiadal starostku o presun obecného zastupiteľstva
lebo sa plánovaného termínu nemohol zúčastniť a považoval za dôležité, aby sa
k rozhodujúcim schvaľovaným dokumentom obce, ktoré súvisia s finančnými prostriedkami
a hospodárením obce ako predseda finančnej komisie vyjadril.
Týmto vysvetlením zo dňa 13.5.2019 som ako predseda finančnej komisie jasne,
zreteľne a korektne uviedol dôvod mojej požiadavky na presun plánovaného
zastupiteľstva. Mojou žiadosťou o presunutie zastupiteľstva nebol nikto ukrátený na svojich
právach, čo sa nedá povedať o konaní poslanca Václava, ktorý neospravedlnil svoju neúčasť
na zvolanom, zdôrazňujem plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.02.2020.
Podľa Rokovacieho poriadku sme na poslanca Václava čakali 30 minút, pričom nereagoval
na telefonát pani starostky ani zaslanú sms správu.
Ako poslanec OZ nesledujem svoje osobné ciele, ale snažím sa konať v prospech
obyvateľov obce Rakúsy a odmietam využívanie zákona o obecnom zriadení ako nástroj
obštrukcií a marenia výkonu zasadnutí obecného zastupiteľstva. Nepýtal som sa pána
poslanca Václava, prečo neospravedlnil svoju neúčasť na zasadnutí OZ, prečo nechal čakať
poslancov, vedenie obce a občanov dňa 13.2.2020, ale teraz sa ho pýtam. Prečo si sa pán
poslanec nezúčastnil zasadnutia OZ dňa 13.2.2020, prečo si sa neospravedlnil a prečo si
nechal čakať svojich kolegov poslancov, vedenie obce a občanov?
- MUDr. Cyril Václav – reagoval, že mal neodkladnú záležitosť, ktorá mu nedovolila
dôjsť v stanovenom termíne a v čase, keď sa mohol účastniť, už bolo zastupiteľstvo
rozpustené, pretože prešlo 30 minút. Podotkol, že sms ani telefonát od pani starostky
nemal.
- Ing. Jaroslav Mačičák reagoval na predrečníka a povedal, že sedel pri pani starostke
keď mu volala a posielala sms a pokračoval v príspevku:
Dám Vám takú rečnícku otázku budeme sa pani poslankyňa a páni poslanci uberať týmto
smerom? Zísť sa na zvolanom zasadnutí obecného zastupiteľstva o 9.00 hod v maximálnom
počte 9 poslancov a bojkotovať toto zasadnutie, nerokovať, prerušiť zasadnutie na 17 hodinu
ten istý deň? S takouto obecnou politikou nesúhlasím a dištancujem sa od jej používania
v obci Rakúsy. Ďalej chcem páni poslankyňa a páni poslanci upozorniť ešte na jednu dôležitú
skutočnosť a to, že sa ma Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Rakúsy plniť v plnom
znení. Zatiaľ, čo 10. obecné zastupiteľstvo bolo prerušené podľa Rokovacieho poriadku
prijatím uznesenia č. 112. Dnes bolo rokovanie prerušené na návrh poslanca Václava bez
prijatia uznesenia, čím bol porušený Rokovací poriadok v bode 6.12 kde sa hovorí:
Uznesením obecného zastupiteľstva je možné prerušiť rokovanie obecného zastupiteľstva.
Návrh na prerušenie rokovania môže predložiť starosta alebo ktorýkoľvek z poslancov.
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Uznesenie o prerušení rokovania musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude
prerušené rokovanie OZ pokračovať“.
Ing. Jaroslav Mačičák podal procedurálny návrh, aby prerušenie 11. OZ, o ktorom poslanci
rozhodli hlasovaním 5 za 4 proti, bolo zaznamenané formou uznesenia ako uznesenie č. 127.
Predseda návrhovej komisie prečítal uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch 1. schválilo prerušenie 11. OZ, 2. schválilo termín
pokračovania 11. OZ na deň 14.5.2020 o 17.00 hod
uznesením č. 127
- MUDr. Cyril Václav – upozornil, že chýba zápis o tom, že bolo zrušené obecné
zastupiteľstvo, ktoré bolo zvolané na popolcovú stredu, keď sa dve hodiny pred zasadnutím
telefonicky dozvedeli o jeho zrušení z dôvodu nedostatku účastníkov. Zastupiteľstvo bolo
zvolané, neuskutočnilo sa, ale nikde nie je o tom zápis.
- Ján Vida – uviedol, že jemu ani nebolo oznámené, že bolo zrušené zastupiteľstvo.
- Starostka – uviedla, že sa ospravedlnili piati poslanci, čím zastupiteľstvo nebolo uznášania
schopné a nemohlo sa konať.
3. Kontrola uznesení.
Starostka konštatovala, že uznesenia z minulého zastupiteľstva sú splnené, s výpismi uznesení
boli žiadatelia upovedomení, zmluvy o dotácie boli podpísané a zverejnené. K žiadosti
Súkromnej spojenej školy Kežmarok o možnosť pôsobiť v obci starostka uviedla, že
kontaktovala riaditeľku školy, ktorá odstúpila od na svojej žiadosti. (uzn.č.111 – dodatok
k zmluve pre projekt asistencia pre vysporiadanie pozemkov podpísaný, zverejnený,
odoslaný, uzn.č.114 – uznesenia a ich platnosť preverené, sú stále aktuálne, týka sa to rod.
Antona Vdovjaka a rodiny Scholtzovej, uzn.č.115,116,117,119,120 – žiadatelia o čiastkovú
zmenu ÚP obce oboznámení s výpisom uznesení, uzn.č.121,122,123 – žiadosti o dotáciu
podpísané, zverejnené, uzn.č.124 – p. Jaseňáková oboznámená s výpisom uznesenia,
uzn.č.125 – požiadala som p. Jurgovianovú o doplnenie žiadosti, pani Jurgovianová od
žiadosti odstupuje). Starostka ďalej uviedla, že pozastavila výkon uznesenia č. 118 a svoje
rozhodnutie odôvodnila:
„Obec Rakúsy žiadala jednotlivé organizácie ako, firmu Agrostav, Tanap, Banský úrad,
Krajský úrad životného prostredia aby dodali obci vyhodnotenie záverečnej správy
z monitoringu hydrogeologických pomerov pri belianskom potoku – Rakúsy – ložisko štrkov.
Nakoľko obec Rakúsy k dnešnému dňu: 14.05.2020 neobdržala požadovaný dokument, nie je
teda možné posúdiť, či dané územie je po zákonnej stránke vhodné na pokračovanie ďalšej
ťažby. Pri posudzovamí žiadosti firmy Agrostav, bol ďalej zistený nesúlad s verbálnou
informáciou firmy Agrostav o ukončení monitorovania – výsledku záverečnej správy a
následného predĺženia platnosti dobývania ložiska pre firmu Agrostav vydaného Obvodným
banským úradom s platnosťou do: 30.06.2020. Ďalej bola Obcou Rakúsy zistená
pravdepodobná neoprávnená ťažba v danej lokalite načo následne obec Rakúsy požiadala
zákonom stanovené organizácie o prešetrenie obcou zistených skutočností súvisiacich s
nepovolenou ťažbou. Znova konštatujem, že v januári 2020 obec Rakúsy obdržala 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. Pre informáciu citujem zo žiadosti: “Ako dôvod
sme uviedli porušenie stanov a platných uznesení z výborových schôdzi a z schôdze Valného
zhromaždenia v súvislosti s podpísaním zmluvy o odplatnom postúpení práva na dobývanie
nerastu štrkopieskov v k. ú. Rakúsy medzi PSUM Rakúsy a firmou Agrostav“.
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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.
Ako starostka obce budem zároveň čakať do úplného vyriešenia obcou zistených skutočností
súvisiacich s nepovolenou ťažbou. Celková situácia s ťažbou štrkopieskov je veľmi napätá a
preto si myslím, že všetky hore uvedené skutočnosti sa musia plne vyriešiť k spokojnosti
všetkých obyvateľov obce Rakúsy.
Z vyššie uvedených dôvodov som sa rozhodla výkon uznesenia č. 118 pozastaviť“.
4. Informatívna správa o stave obce.
Starostka prečítala poslancom správu o dianí v obci od posledného zastupiteľstva:
- 23.4. stretnutie odborárov vo Veľkej Lomnici.
- 24.4. komunikácia s pani Kelbelovou zo stavebného úradu, na to som rozprávala s p.
Malinovským ohľadne čiastkových zmien, informácie zaslané poslancom e-mailom
6.5.2020.
- Začiatok výstavby detského ihriska pri telocvični.
- Stretnutie s pani Budzákovou ohľadne odpredaja časti pozemku pre obec, informácia
poslancom podaná dňa 6.5.2020.
- Projekty za rok 2019/20 pripravené do dnešného OZ.
- Skontrolovaný objekt vo vlastníctve pána Kredatusa poslancami OZ, žiadne závady neboli
zistené, žiadne vraky sa v okolí jeho pozemku nenachádzajú.
- 6.5.2020 podpísaná zmluva na realizáciu osvetlenia kríža na Ľajtách.
- Začatie konania v zisťovaní pochybenia vo verejnom obstarávaní z roku 2017, podané
trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
- Vypracovaný rozpis prác rekonštrukcie obecného úradu pánom Ing. Ploščicom, dávam
k nahliadnutiu.
- Vymenené oplotenie na dvore v dome sociálnych služieb.
- Výberové konanie na riaditeľa ZUŠ dňa 29.4.2020, návrh rady školy na vymenovanie
akademického sochára Otta Korkoša od 1.8.2020.
- Odpratané vraky áut rómskych spoluobčanov na šrotovisko pánom Kredatusom, služba
poskytnutá grátis pre obec.
- Prieskum poslancami na súpisných číslach 45,46 z dôvodu podozrenia na čiernu stavbu,
žiadosť o prešetrenie situácie zaslaná na stavebný úrad Kežmarok.
- Úprava rigolov na hlavnej ulici od pána Gemzu smerom na dolný koniec.
Starostka k požiadavke z minulého zastupiteľstva k interpelácií poslanca Václava uviedla, že
nebude si s poslancami dopisovať, zastupiteľstvo bolo pred dvomi týždňami a odpovie na
požadované otázky teraz. Uviedla, že čo sa týka karu a zákazu pre Ladislava Vdovjaka, bol
prijatý prevádzkový poriadok Kultúrnej miestnosti týchto priestorov a všetci obyvatelia, ktorí
spĺňajú podmienky, majú vyplatené pozdĺžnosti voči obci môžu tieto priestory využívať.
Kuchynka nebola predmetom rokovania zastupiteľstva, služby boli poskytované v týchto
priestoroch cateringovou spoločnosťou, keďže priestory p. Vdovjakom boli obci odovzdané
bez zariadenia a nie je jasné na čom chcel variť. Čo sa týka Petra. Ploščicu správu dostanete.
Čo sa týka p. prednostu uviedla, že poslanci nemajú právo oboznamovať sa s osobnými
údajmi zamestnancov, dochádzkou. Prednosta je jej podriadený, ona mu dala poverenie,
kontrolórka vykonala kontrolu, považuje to za uzavreté a viac sa k tomu nebude vyjadrovať.
V diskusii k bodu č. 4 vystúpili: MUDr. Cyril Václav, Ing. Jaroslav Mačičák
- MUDr. Cyril Václav – uviedol, že na predchádzajúcom zastupiteľstve žiadal o písomnú
odpoveď na interpelácie, ústna odpoveď mu nepostačuje a upozornil starostku, že podľa
Rokovacieho poriadku čl. 10 bod. 2 v prípade, že k obsahu vznesenej interpelácie
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nepostačuje interpelujúcemu podaná ústna odpoveď alebo žiada, aby záležitosť bola
prešetrená alebo je nutné vykonať iné opatrenia, musí sa poslancovi poskytnúť do 30 dní po
rokovaní OZ písomná odpoveď. Uvedené, že ústna odpoveď mu nepostačuje žiadal uviesť
do zápisnice. V prípade pána prednostu uviedol, že kontrolórka po kontrole konštatovala, že
mal naraz súbeh na dvoch pracovných miestach.
- Starostka – reagovala na poslanca Václava a uviedla, že prednosta je podriadený jej a nie
poslancom obecného zastupiteľstva.
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že zastupiteľstvo poverilo kontrolórku o prešetrenie
skutočností, kontrolórka podala poslancom správu o vykonanej kontrole, prednosta sa
ospravedlnil. Ďalej uviedol, že už vtedy žiadal poslancov, aby sa to uzavrelo. Opýtal sa
poslanca Václava prečo stále vyťahuje veci z minulosti, či už sa to týka jeho osoby alebo
osoby prednostu.
5. Rozpočtové opatrenie č. 3.
Predseda finančnej komisie Ing. Jaroslav Mačičák dodporučil na schválenie RO č.3.
V diskusii k bodu č. 5 vystúpili: Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č.128
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo 3. zmenu rozpočtu obce Rakúsy vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2020 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:
Schválený
Rozpočet na
2. Zmena
Rozpočet na
rozpočet na
rok 2020 po 2. rozpočtu na rok 2020 po
rok 2020
zmene
rok 2020
2. zmene
Bežné príjmy-obec
4 331 596
4 342 106
+ 43 291
4 385 397
Bežné príjmy-RO
3 562
18 169
+ 130
18 299
Kapitálové príjmy8 000
8 000
- 7 000
1 000
obec
Finančné operácie
145 000
145 000
+ 65 479
210 479
príjmové-obec
Príjmy spolu
4 488 158
4 513 275
+ 101 900
4 615 175

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

Schválený
Rozpočet na
rozpočet na
rok 2020 po 2.
rok 2020
zmene
1 875 230
1 875 230
2 244 277
2 269 394
367 412
367 412
1 239

1 239

4 488 158

4 513 275

2. Zmena
rozpočtu na
rok 2020
+ 73 348
+ 552
+ 28 000

Rozpočet na
rok 2020 po
2. zmene
1 948 578
2 269 946
395 412

0

1 239

+ 101 900
4 615 175
uznesením č. 128

6. Prehľad podaných a uskutočnených projektov obcou od roku 2019.
Starostka obce prečítala poslancom informáciu o stave realizovaných projektov od 01.01.2019
v obci Rakúsy a ich aktuálny stav.
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1. Otočisko a MŠ v osade - problém s riešením zdedený bývalým vedením obce.
Táto akcia súvisí s projektom vybudovania novej materskej školy v osade. Krátko po
prevzatí úradu po voľbách v roku 2018 sme sa snažili skolaudovať dokončenú materskú
školu v osade. Ako sa ukázalo priamo v deň kolaudácie políciou a Slovenskou správou
ciest, ktorí predložili návrh realizácie otočiska pre autobusy a parkovisko pre autá —
návrh, ktorý realizátor stavby spoločnosť MILEO, s.r.o. nemal k dispozícii. Realizátor
stavby mal k dispozícii úplne iný a oveľa jednoduhší projekt. Táto skutočnosť ovplyvnila
ďalší vývoj tejto akcie, ako aj jej financovanie, ktoré vysoko stúplo. Bolo potrebné zbúrať
len nedávno postavené parkovisko a iba podľa návrhu projektu zrealizovať nové otočisko a
parkovisko podľa požiadaviek dotknutých inštitúcií. Na vypracovanie realizačného
projektu vzhľadom na krátkosť času nebol priestor. Bolo potrebné vysporiadať pozemok
pod touto infraštruktúrou, ktorý patrí PSUM Rakúsy, neexistuje ani nájomná zmluva a teda
toto nie je legislatívne v poriadku. Ak by sme materskú školu v časovom limite
neskolaudovali, čo by sa nedalo ak by otočisko nebolo, nesplnili by sme podmienky
poskytnutia NFP a museli by sme vrátiť celú sumu poskytnutú v rámci pomoci, čo by
veľmi výrazne zasiahlo rozpočet obce. Museli sme konať rýchlo, ale aj opatrne, aby sme sa
vyhli možným sankciám. Napriek našej snahe sa však pochybením v procese výberového
konania stala vážna chyba, na základe ktorej sme boli sankcionovaní nížením finančnej
pomoci vo výške 25% čo je cez 100.000 €. Tieto prostriedky musíme splácať z rozpočtu
obce nemalými splátkami mesačne. Projekt je ukončený. Materská škola je zverená do
správy ZŠ s MŠ.
Celkové výdavky na MŠ v osade: 623 663,47 EUR
- Prostriedky EÚ a ŠR: 413 918,32 EUR
- Prostriedky obce: 209 745,15 EUR
Záväzok obce — dlh obce voči poskytovateľovi NFP — MPSVR SR - 104 750,89 EUR
(dohoda o splátkach )
- Pohľadávka obce voči poskytovateľovi NFP — MPSVR SR — záverečná žiadosť o
platbu v sume 44 458,22 EUR ( ešte nebola zrealizovaná )
Celková spoluúčasť obce po započítaní sankcie : 314 494,04 EUR
K materskej škole vybudovaná autobusová zastávka s parkoviskom a príslušenstvom v
celkovej sume 96 920,21 EUR, financovaná z vlastného rozpočtu obce. Po zohľadnení tejto
investície obec Rakúsy investovala z vlastných prostriedkov sumu vo výške 411 416,25 EUR.
2. Cyklochodník
Realizácia tohto projektu bola uskutočnená z vlastného rozpočtu obce bez pomoci štátu,
alebo eurofondov a bola riadne schválená a prejednaná na obecnom zastupiteľstve. Práce
sa začali v prvom polroku 2019 a ukončené boli v lete 2019. Cyklochodník má slúžiť
občanom obce Rakúsy, ale nie iba im. Spája obec Rakúsy s Vysokými Tatrami, obcou
Mlynčeky čo prispieva k možnostiam prechádzok, cyklistiky a iným športovým a
relaxačným aktivitám hlavne našich obyvateľov. V súčasnosti sa rieši možnosť úpravy
zlepšenia prechodu cez potok Krivodol. V projekte bol navrhnutý brod, čo podľa nášho
názoru znižuje bezpečnosť cyklistov, jazde na kolieskových korčuliach a iných športových
pomôcok cez spomenutý potok. Preto sme navrhli zmenu v projektovej dokumentácii a
pracujeme na riešení tohto vylepšenia, čo oddialilo samotnú kolaudáciu stavby. Projekt je
vo fáze riešenia premostenia cez potok Krivodol.
Výdavky: 241 506,40 EUR
3. Oprava vnútorných priestorov a chodníkov bytovky osada
Priestory bytoviek v osade už dávno nesplňali ani základné hygienické požiadavky, boli
úplne zničené, chodníková infraštruktúra v ich okolí prakticky neexistovala. Bolo potrebné
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zrekonštruovať vnútomé spoločné priestory vchodov, schodiska a výstavba prístupových
chodníkov ku vchodom do bytoviek, aby občania nechodili po kalužiach vody v čase, keď
je po daždi. Rekonštrukčné práce sa ukončili v prvom polroku 2019. Rekonštrukciou sa
výrazne zvýšila kvalita životnej úrovne občanov v dotknutých bytovkách bývajúcich. Túto
akciu realizovala spoločnosť MILEO, s.r.o. Projekt je ukončený.
Výdavky : 34 628,20 EUR
4. Rozšírenie vodovodu v osade
Tento projekt sa realizoval s podporou eurofondov, jeho cieľom je zabezpečiť občanom
prístup k vode, s ktorou máme v osade veľký problém z dôvodu nefunkčnosti niektorých
vetiev vodovodu, prípadne jeho nevyhovujúcemu stavu. Akcia sa realizovala v priebehu
leta 2019 a v súčasnosti sa pripravuje kolaudácia stavby. Projekt je pred kolaudáciou.
Výdavky : 46 648,32 EUR
- Financovanie zo zdrojov EÚ : 43 460,90 EUR
- Financovanie zo stravy obce : 3 187,42 EUR
5. Kamerový systém obec / osada
Kamerový systém v obci bol podporený zo štátneho rozpočtu. Kamerový systém ktorý
dnes je inštalovaný v obci už nevyhovuje potrebám obce, často sa kazí a jeho funkcionalita
je skoro nepoužiteľná, čo sa týka identifikácie rôznych incidentov a znemožňuje ho využiť
na účel, pre ktorý bol inštalovaný. Oslovili sme spoločnosť, ktorá sa zaoberá touto
činnosťou, spoločne sme vypracovali projekt, ktorý bol následne podporený. S jeho
realizáciou sa začne hneď keď sa uvoľnia obmedzenia vyplývajúce zo súčasnej situácie
okolo pandémie vírusu COVID-19. K jeho bezproblémovej prevádzke a úplnému využitiu
navrhujeme vybudovanie prepojenia medzi obcou a osadou, čím by sme prepojili aj
informatickú infraštruktúru prioritne našich oddelení, ktoré sídlia v osade a to komunitného
centra, terénnu sociálnu prácu a MOPS priamo s infraštruktúrou obecného úradu, Projekt
má prispieť k dodržiavaniu legislatívy, poriadku v osade ako i pri riešení rôznych
konfliktov a priestupkov, ktoré v súčasnosti riešiť nevieme.
Výdavky:
- Projektová dokumentácia: 1200 EUR ( z rozpočtu obce )
- Prostriedky zo štátneho rozpočtu 7000 EUR
6. Rekonštrukcia priestorov OcÚ
O rekonštrukcii priestorov obecného úradu sme začali uvažovať začiatkom roka 2019,
kedy sme oslovili spoločnosť RONDO, s.r.o., kde sme prejednávali možnosti
rekonštrukcie. Priestory v mieste, kde sídli starosta obce určite nevyhovovali potrebám
moderného a dynamicky rozvíjajúceho sa úradu v obci s vyše 3000 obyvateľmi. Nespĺňali
hygienické, zdravotné a ani bezpečnostné požiadavky. Po preštudovaní možností
rekonštrukcie, finančnej náročnosti a potrebám úradu sme vybrali takú možnosť, ktorá by
aj do budúcnosti vedela naplniť aj náročne očakávania a tie reprezentovala obec a jej
obyvateľov. Rekonštrukcia bola schválená v rozpočte obce na rok 2020 jednohlasne
obecným zastupiteľstvom koncom roka 2019. Projekt je vo fáze ukončenia.
Skutočné výdavky : 0 EUR
Cena podľa zmluvy o dielo: 79 995,65 EUR s DPH
7. Výstavba detského ihriska obec / osada
Na základe potrieb mladých rodín s malými deťmi a trávením času s nimi v obci nebol
vytvorený žiaden priestor, kde by mohli rodičia s malými deťmi bezpečne relaxovať, alebo
sa venovať hre na detskom ihrisku. Vybavila som dotáciu z úradu vlády SR vo výške
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20.000 €, v rozpočte na rok 2020 bolo schválených ďalších 30.000 €. Z týchto finančných
prostriedkov sme dali pripraviť projekt pre výstavbu detského ihriska v obci, ale aj v
osade, kde sa stretávame s rovnakým problémom. Detské ihrisko je situované v areály
základnej školy a bude prístupné obyvateľom obce hneď po jeho dokončení a tiež v osade.
Tento projekt opäť zvýši atraktivitu obce, kvalitu životnej úrovne občanov v nej
bývajúcich, čo v minulosti nebolo asi prioritou. Projekt je vo fáze realizácie.
Skutočné výdavky: Úprava terénu — detské ihrisko v obci: 4 435,20 EUR
Cena podľa zmluvy o dielo: 50 538,00 EUR — detské ihrisko obec + osada
Prostriedky poskytnuté zo ŠR na výstavbu detského ihriska v obci : 20 000,00 EUR
8. Asistencia pre vysporiadanie pozemkov v RO
Týmto projektom by sa malo uľahčiť občanom žijúcim v osade, ktorí nemajú dostatok
finančných prostriedkov na vysporiadanie nelegálnych stavieb, možnosť ich legalizácie
zameraním ich obydiel. Takto tiež prispejeme k zvýšeniu životnej úrovne a urovnaniu
neprehľadnej situácie v rómskej osade. Tento projekt je financovaný zo zdrojov Európskej
únie. Projekt je vo fáze realizácie.
Skutočné výdavky : 0 EUR
Predpokladané výdavky : zatiaľ nie sú vyčíslené.
9. Merače rýchlosti
Vzhľadom k nedisciplinovanosti vodičov na cestnej komunikácii, ktorá prechádza našou
obcou, nedodržiavaniu maximálnej povolenej rýchlosti v obci 50 km/h a tým narušovaniu
bezpečnosti obyvateľov obce tu bývajúcich sme vypracovali a predložili žiadosť na
podporu tohto nášho zámeru z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Tento projekt žiaľ
podporený nebol, nakolko však je jednou s mojich priorít aj bezpečnosť v obci a finančná
náročnosť projektu nebola veľmi zaťažujúca obecný rozpočet predložila som tento návrh
obecnému zastupiteľstvu a tento bol aj s návrhom v rozpočte na rok 2020 jednohlasne
schválený. Mám radosť s fungujúcich meračov rýchlosti, ktoré prispeli k zvýšeniu
bezpečnostných štandardov našej obce a obyvateľoch v nej žijúcich. Hodnota projektu bola
8040,00 €. Projekt je ukončený.
Skutočné výdavky : 8 040,OO EUR
10. Osvetlenie Sv. Kríža
V priebehu roka 2019 sme pracovali na projekte pre osvetlenie kríža nad Rakúsami na
Lajtoch. Tento projekt sme plánovali zrealizovať z vlastných zdrojov. Minulý rok sa nám
ho nepodarilo zrealizovať z dôvodov problémov s materiálno technickým zabezpečením zo
strany dodávateľa. V súčasnosti je všetko potrebné k dispozícii a firma môže zažať s
montážou. Celkové náklady sú 4.114,80 e. Náklady sa upravili, pretože je nutná montáž
fotovoltického systému na stožiar. Investícia je plánovaná z vlastných zdrojov.
Skutočné výdavky : 0 EUR
Cena podľa zmluvy o dielo: 4 114,80 EUR
11. Preprava žiakov autobusom z Rakús do Kežmarku a späť.
S prihliadnutím k bezpečnosti žiakov, ktorí denne cestujú do Kežmarských základných
škôl, ale aj ich komfortu sme navrhli a zrealizovali projekt školského autobusu. Tento
prepravuje našich žiakov na trase Rakúsy Kežmarok a späť žiakov. Zmluva s dopravcom,
spoločnosťou THEISZ Trans, s.r.o. bola uzavretá na dobu určitú a to do 30.06.2020 s
prepravnou kapacitou 49 osôb. Táto trasa sa denne opakuje 3x .
Celkové denné náklady podľa zmluvy o nepravidelnej doprave sú 109,20 EUR s DPH.
Skutočné výdavky: 9 487,20 EUR
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Celkovo bolo preinvestovaných obcou v tomto období do týchto projektov:
- Z vlastných zdrojov: 828 549,12 EUR
- Z mimorozpočtových zdrojov: 484 379,22 EUR
SPOLU: 1 303 441 14 EUR
V diskusii k bodu č. 6 vystúpili: Peter Gábor, MUDr. Cyril Václav, Ján Vida
Mgr. Slávka Birošíková, Ing. Jaroslav Mačičák
- Peter Gábor – opýtal sa, kedy sa budú môcť občania napojiť na vodu a či by sa nemohlo
ihrisko presunúť na iné miesto kde je plánované lebo sú tam starší ľudia a postihnuté deti.
Navrhol detské ihrisko urobiť tam kde je uložený kontajner alebo niekde inde.
- Starostka – reagovala na predrečníka a k vode v osade uviedla, že je potrebné najprv
uskutočniť kolaudáciu. K ihrisku povedala, že ihrisko bude slúžiť deťom, aby sa mali kde
hrať a bude sa hľadať vhodné miesto.
- MUDr. Cyril Václav – požiadal o písomné zaslanie prečítanej správy. Uviedol, že uvedená
správa mohla byť prezentovaná na dataprojektore. Materiály na zastupiteľstvo by mali byť
poslancom zasielané v dostatočnom predstihu pred zastupiteľstvom. K správe upresnil, že
jeho požiadavka bola poskytnúť informácie o projektoch, ktoré podala obec od roku 2019
a ktoré z týchto projektov boli schválené, nie prehľad projektov, ktoré vybavilo bývalé
vedenie obce. Požiadal o predloženie projektovej dokumentácie cyklochodnika na najbližšie
OZ.
- Mgr. Slávka Birošíková – opýtala sa na osvetlenie kríža, či už svieti a koľko to stálo lebo
mala informáciu o sume 3 600 eur a teraz je táto suma navýšená na 4 100 eur.
- Starostka – uviedla, že cena osvetlenia kríža bola navýšená na sumu 4 100 eur z dôvodu
osadenia stĺpa na osvetlenie, čo navýšilo pôvodnú sumu.
- Ján Vida – uviedol, že poslanci chcú mať prehľad o projektoch, ktoré sa podali a ktoré boli
úspešné pri schvaľovaní.
7. Doplnenie žiadosti o NFP k výzve OPLZ-PO6-SC611-2019-1 s názvom projektu
" Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v osade Rakúsy".
Starostka informovala poslancov o požiadavke riadiaceho orgánu na doplnenie uznesenia
k žiadosti o NFP na projekt Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v osade Rakúsy, ktorú
obecné zastupiteľstvo schválilo v roku 2019.
Prednosta upresnil, že na to aby bol tento projekt úspešný a obec získala nenávratný finančný
príspevok, musí spĺňať všetky požiadavky, medzi ktoré patrí aj súhlas zastupiteľstva so
zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov. Navrhol poslancom schváliť dve uznesenia. Prvé uznesenie bude zaslané ako
doplnenie uznesenia č.58 a druhé uznesenie bude obsahovať finančné krytie projektu.
V diskusii k bodu č. 7 vystúpili: Ing. Jaroslav Mačičák, Ján Vida, MUDr. Cyril Václav
Predseda finančnej komisie Ing. Jaroslav Mačičák informoval poslancov o aktuálnom stave
financií obce, o aktuálnom prísune podielových daní zo štátneho rozpočtu a ubezpečil
poslancov, že krytie 5 % spoluúčasti obcou vo výške 19 745,39 € je v rozpočte zabezpečené
a neohrozí rozpočtovú stabilitu obce k dnešnému dňu.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 129
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch doplnilo uznesenie č. 58 zo dňa 11. júla 2019,
ktorým bol schválený projekt „Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v osade Rakúsy“,
kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 o súhlas zastupiteľstva so zabezpečením povinného
spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov
uznesením č. 129
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Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 130
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo financovanie projektu „Výstavba
a rekonštrukcia ciest a chodníkov v osade Rakúsy“, kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1
nasledovne: Celkové oprávnené náklady: 394 907,87 €. Výška NFP: 375 162,48 €.
Spoluúčasť obce min. 5% z celkových oprávnených výdavkov: 19 745,39 € a uložilo OcÚ
zabezpečiť finančné krytie v rozpočte obce
uznesením č. 130
8. Informácia o Organizačnom poriadku OcÚ.
Starostka informovala poslancov, že sa rozprávala s poslancom Vidom o jeho požiadavke
z minulého zastupiteľstva a uviedla, že informácie o platoch zamestnancov, mená
zamestnancov nie je možné poslancom poskytnúť a riešiť na zasadnutí OZ z dôvodu ochrany
osobných údajov. Ďalej povedala, že informácie o zamestnancoch obecného úradu sú
zverejnené na internetovej stránke obce po jednotlivých úsekoch, s pracovnými pozíciami a
kontaktnými údajmi a zverejnená je aj organizačná štruktúra.
V diskusii k bodu č. 8 vystúpili: Ján Vida
- Ján Vida – uviedol, že ako poslanec nevie, kto má na starosti napríklad stavebnú činnosti
v obci. Vyslovil presvedčenie, že ako poslanec má nárok vedieť, kto bol prijatý ako nový
zamestnanec na obecný úrad a na akú pozíciu.
Poslanci umožnili vystúpiť Ing. Kataríne Vdovjakovej, ktorá sa prihlásila o slovo.
- Ing. Katarína Vdovjaková – uviedla, že v rámci ochrany osobných údajov mená
zamestnancov a aké pozície zastávajú nie sú osobný údaj, ktorý by nemohla starostka
povedať poslancom, pretože zamestnanci podpisujú súhlas so zverejnením svojho mena
a pracovnej pozície.
- Starostka – reagovala na predrečníčku, že tieto informácie sú prístupné na internetovej
stránke obce, ale nemali by byť predmetom rokovania na obecnom zastupiteľstve.
9. Rôzne.
9.1 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, ktorou sa poslanci zaoberali už niekoľko krát
aj na predchádzajúcich zastupiteľstvách. Informovala poslancov, že v zmysle prijatého
uznesenia oslovila žiadateľa a rokovala o možnosti odkúpenia časti pozemku na parcele
č. 1429 o výmere 49 m2.. Žiadateľ je ochotný obci túto časť pozemku odpredať za sumu
20 eur za 1 m2 za predpokladu, že zostávajúca časť parcely účel využitia na cestu bude
vrátený do pôvodného stavu na účel výstavba rodinných domov.
V diskusii k bodu č. 9.1 vystúpili: Pavol Bjalončík, Ing. Jaroslav Mačičák, Ján Vida,
Bc. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Ing. Michal Berežný
- Pavol Bjalončík – upozornil, že prístup k pozemku p. Krišákovej nezaručí len odkúpenie
pozemku od p. Stupáka, pretože sú tam ďalší vlastníci, s ktorými je potrebné rokovať
o odkúpení.
- Ing. Jaroslav Mačičák – vizuálne ukázal poslancom na premietacom plátne zábery
z katastrálnej mapy a predmetné pozemky.
Poslanci po rozsiahlej diskusii sa dohodli a hlasovali o doplnení návrhu uznesenia, ktorý
podal poslanec Bjalončík: doplniť v bode schvaľuje na konci vety text „za podmienky
uzavretia zmlúv o budúcich zmluvách v časti parc. č. 1429/10“
Prezentácia: 8
za: 5
proti: 0
zdržali sa: 3
nehlasovali: 0
Za: Ján Vida, Bc. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková
Zdržali sa: Ing. Michal Berežný Ing. Jaroslav Mačičák, Peter Gábor
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Návrh prešiel.
Predseda návrhovej komisie prečítal konečný návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 131
Prezentácia: 8
za: 5
proti: 0
zdržali sa: 3
nehlasovali: 0
Za: Ján Vida, Bc. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková
Zdržali sa: Ing. Michal Berežný Ing. Jaroslav Mačičák, Peter Gábor
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch v znení uznesenia č. 115 z 22.4.2020 rozhodlo o
opakovanom posúdení žiadosti 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 , schválilo odkúpenie súkromného pozemku K-NC parc. č. 1429/18 o výmere 49 m2
vo výške 20 € za 1m2 v celkovej sume 980 € (slovom deväťstoosemdesiateur) od Františka
Stupáka, Nova 39, 059 07 Lendak, za podmienky uzavretia zmlúv o budúcich zmluvách
v časti parc. č. 1429/10, uložilo OcÚ uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu s predávajúcim
a vykonať úkony spojené so zápisom do Katastra nehnuteľností. Náklady spojené
s administratívnymi úkonmi bude znášať kupujúci. Nasledujúci deň po podpise zmluvy
obidvoma stranami, zmluvu zverejniť na webovom sídle obce
uznesením č. 131
9.2 Opakované posúdenie žiadosti, uznesenie č. 120 z 22.4.2020, 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 preverila možnosť preloženia športovej zóny a otvorila diskusiu k uvedenej žiadosti.
V diskusii k bodu č. 9.2 vystúpili: Pavol Bjalončík, Ing. Jaroslav Mačičák
- Pavol Bjalončík – povedal, že ak sa našla iná možnosť na preloženie športovej zóny je za
a vždy bude podporovať výstavbu v obci.
Poslanci súhlasili s udelením slova pre p. Vaverčáka.
- p. Vaverčák – povedal, že je potrebné riešiť výstavbu domov komplexne podľa štúdie a nie
pre pár žiadateľov a preto vidí ako riešenie vybaviť cestu cez pozemky Stupáka.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 132
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch v znení uznesenia č. 120 z 22.4.2020 rozhodlo o
opakovanom posúdení žiadosti 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, konštatovalo, že žiadosť bola prerokovaná v Komisii
stavebnej, bytovej a sociálnej so súhlasným stanoviskom so započatím procesu obstarávania
zmeny Územného plánu obce Rakúsy na pozemkoch: parc. č. KN-E 507/1 kat. územie
Rakúsy o výmere 176 m2, parc. č. KN-E 507/2 kat. územie Rakúsy o výmere 194
m2z pôvodnej funkcie plochy športu a rekreácie na funkčné využitie ako plochy rodinných
domov, súhlasilo so započatím procesu obstarávania čiastkovej 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. 132
9.3 Žiadosť o funkčné využitie obecného pozemku č. parcely 1704 k. ú. Rakúsy, na
športovú aktivitu spájanú s jazdou na motokrosových motocykloch, tvorba skokov
(lavíc) a aplikovanie prekážok do terénu.
Starostka otvorila diskusiu k uvedenej žiadosti, v ktorej žiadajú Mário Mačičák, Igor Heldák
a Jakub Jankura o možnosť využívania obecného pozemku na športové aktivity spojené
s jazdou na motokrosových motocykloch.
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V diskusii k bodu č. 9.3 vystúpili: MUDr. Cyril Václav, Ján Vida, Mgr. Slávka Birošíková,
Peter Gábor, Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný
- Ing. Jaroslav Mačičák – názorne ukázal poslancom na mape, o ktorý pozemok ide a ako
k nemu vedie prístupová cesta.
- Ján Vida – opýtal sa, či uvedený pozemok nie je v ochrannom pásme. Uviedol, že nie je
proti športovým aktivitám, ale bolo by potrebné preveriť možnosti využitia na požadovaný
účel.
- MUDr. Cyril Václav – podotkol, že žiadosť by mala byť komplexná, so všetkými
náležitosťami - kto to bude spravovať, kto sa tam bude môcť na aktivitách okrem žiadateľov
zúčastňovať, či k zámeru sa vyjadrovali kompetentné orgány, či uvedenými aktivitami
nebude rušená zver a podobne.
Poslanci súhlasili s udelením slova pre p. Vdovjaka.
- p. Vdovjak – upozornil na možnosť, že si poľnohospodárske družstvo uplatňuje nárok na
dotáciu na daný pozemok
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 133
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť Mário Mačičáka, Igora
Heldáka a Jakuba Jankuru o funkčné využitie obecného pozemku č. parcely 1704 k. ú.
Rakúsy, na športovú aktivitu spájanú s jazdou na motokrosových motocykloch, tvorba skokov
(lavíc) a aplikovanie prekážok do terénu, konštatovalo, že žiadosť bola prerokovaná v
Komisii stavebnej, bytovej a sociálnej so súhlasným stanoviskom po splnení podmienok,
súhlasila s dočasným využívaním obecného pozemku č. parcely 1704 k. ú. Rakúsy, na
športovú aktivitu spájanú s jazdou na motokrosových motocykloch za podmienok: zistenia
vzťahov ako ochranné pásmo Tanapu, dotácie a doplnenie žiadosti o termín využívania,
uložila s výpisom uznesenia oboznámiť žiadateľov
uznesením č. 133
9.4 Žiadosť Antona Vdovjaka, Rakúsy č. 101 o vykonanie čiastkovej zmeny územného
plánu na parcelách k. ú. Rakúsy evidovaných na LV 376 v KN-E č.: 991/1, 991/2,
992/1, 992/2, 993 a 994, z dôvodu ponuky ich využitia na ťažbu štrkopieskov.
Starostka uviedla, že parcely uvedené v žiadosti sa nachádzajú pri osade, pri terajšej ťažbe
štrku, v oblasti, ktorá je vyťažená. V Územnom pláne obce je táto časť vyčlenená na bytovú
výstavbu v osade. Starostka navrhla neprijať uznesenie k danej žiadosti, osada sa potrebuje
rozrastať a otvorila diskusiu k uvedenej žiadosti.
V diskusii k bodu č. 9.4 vystúpili: Pavol Bjalončík, Ing. Jaroslav Mačičák Peter Gábor,
MUDr. Cyril Václav, Ján Vida, Mgr. Slávka Birošíková,
- Pavol Bjalončík – uviedol, že je zástancom ochrany súkromného majetku a že osada sa bude
rozrastať na koho pozemkoch,
- Ing. Jaroslav Mačičák – reagoval, že pozemky v tejto lokalite sú tak súkromných vlastníkov,
ako aj pozemkového fondu,
- MUDr. Cyril Václav – vyjadril názor rovnakého prístupu, tak ako je to v prípade žiadosti p.
Stupáka.
- Ján Vida – pridal sa k svojim predrečníkom a uviedol, že každý súkromný vlastník obhajuje
svoje záujmy na svojom pozemku a pokiaľ to nebráni iným záujmom je za. Začalo sa
s čiastkovými zmenami ÚP, kde sú zmeny pozemkov na bytovú výstavbu, menia sa
športoviska, oddychová zóna a preto by sa malo vyhovieť aj tejto žiadosti.
- Starostka – uviedla, že obec musí zabezpečiť rozvoj nielen v obci, ale aj v osade,
- Peter Gábor – povedal, že je zakázane ťažiť v osade a oni nedovolia ťažbu štrku blízko pri
osade, ťažba je pár metrov od osady a nie ako v Batizovciach 2 km od osady, napíšu petíciu
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do Bruselu. Deti chcú stavať domy a nemajú kde, chcú si odkúpiť pozemky aj za 20 eur
a stavať domy. Opýtal sa prečo neťažia inde v obci a čo životy ľudí v osade, utopil sa tam
chlapec, keď šiel na prechádzku,
- Mgr. Slávka Birošíková – navrhla hľadať pozemky na výstavbu
Poslanci súhlasili s udelením slova pre p. Vaverčáka
- p. Vaverčák – uviedol, že je dotknutou osobou lebo vlastní pozemok vedľa Tona a keď nedá
súhlas tak sa ťažiť nebude a ak sa schváli ťažba, tak aj on chce zmenu.
- Starostka – konštatovala, že pokiaľ sa nelegálna ťažba štrkopieskov nedorieši na príslušných
inštitúciách je táto diskusia bezpredmetná lebo šetrenie nie je ukončené,
Poslanci súhlasili s udelením slova pre p. Vdovjaka.
- p. Vdovjak – požiadal o písomnú odpoveď a stanovisko poslancov k tomu, ako je možné, že
skoro po roku je prejednávaná žiadosť, ktorá bola podaná v júli 2019 a ďalšia nevybavená
žiadosť od roku 2018 je v riešeni. Upozornil poslancov, že sa stretli súkromní vlastníci
pozemkov, kde je plánovaná ťažba štrkopieskov a boli predložené dve iniciatívy výstavby
v lokalite, o ktorej je dnes rokovanie a o lokalite nad novým cintorínom hore, kde je
urbársky majetok. Zhodli sa na tom, že vhodnou lokalitou by bola časť nad cintorínom.
Napriek nesúhlasu všetkých vlastníkov urobila obec nový Územný plán obce. Ako vlastník
pozemku sa má právo vyjadrovať k svojmu pozemku, chrániť ho a Ústava mu garantuje toto
právo na ochranu súkromného vlastníctva. Opýtal sa, ako chce obec zabezpečiť výstavbu na
jeho pozemku, bez jeho súhlasu.
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že proces tvorby Územného plánu obce bol dlhý, trval 3
roky a boli v ňom vykonané zmeny na základe pripomienok. Uviedol, že ako bývali
poslanec sa môže vyjadriť k ÚP, ktorý sa schválil tak, aby sa zabezpečili všetky potreby,
ktoré sú spojené s dianím v obci a osade. Obrátil sa na p. Vdovjaka a povedal, že nikto
z poslancov ho nechcel ochudobniť na jeho právach lebo je to jeho súkromný majetok, ale
ÚP je komplexný dokument, ktorý má svoje náležitosti a poslanci ho prijali podľa svojho
svedomia a poskytnutých informácií k jeho schvaľovaniu.
- MUDr. Cyril Václav – reagoval na predrečníka, že ak je územný plán daný, prečo sa už
tretie zastupiteľstvo rieši cesta plánovaná na Stupakovom pozemku. Potom netreba v ÚP nič
meniť a napriek tomu sa schvaľujú čiastkové zmeny ÚP. Treba hľadať východiská.
- Ing. Jaroslav Mačičák – súhlasí, že ÚP sa vyvíja a je potrebné riešiť jeho zmeny. V tomto
prípade sa nerieši zmena cesty na bytovú výstavbu ako je to v prípade Stupáka, ale v tejto
žiadosti sa neguje bytová výstavbu a má sa tu vykonávať iná činnosť.
Poslanci súhlasili s udelením slova pre p. Vaverčáka
- p. Vaverčák – upozornil na skutočnosť, že svoje pozemky má v nájme s družstvom a má
náhradné pozemky. Ak by chcel zmeniť využitie pozemku musel by dať výpoveď družstvu
a to by trvalo aj jeden rok a až následne by mohol s pozemkom niečo robiť. Podotkol, že
nevie ako to má p. Vdovjak.
- MUDr. Cyril Václav – opýtal sa, prečo v návrhoch uznesení je stanovisko stavebnej
komisie, či súhlasí alebo nesúhlasí komisia, či je to podmienkou, navrhol to z uznesenia
vypustiť,
- Prednosta – reagoval, že stavebná komisia je poradným orgánom a vyjadruje svoje súhlasné
alebo nesúhlasné stanoviská k žiadostiam,
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 134
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť Antona Vdovjaka, Rakúsy č.
101 o vykonanie čiastkovej zmeny územného plánu na parcelách k. ú. Rakúsy evidovaných na
LV 376 v KN-E č.: 991/1, 991/2, 992/1, 992/2, 993 a 994, z dôvodu ponuky ich využitia na
ťažbu štrkopieskov, súhlasilo so započatím procesu obstarávania čiastkovej zmeny
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Územného plánu obce Rakúsy na pozemkoch evidovaných na LV 376 v KN-E č.: č. 991/1
o výmere 834 m2, č. 991/2 o výmere 694 m2, č. 992/1 o výmere 533 m2, č. 992/2 o výmere
714 m2, č. 993 o výmere 1845m2 a č. 994 o výmere 1947 m2 kat. územie Rakúsy, z pôvodnej
funkcie z plochy rodinných a bytových domov a sprievodná, izolačná líniová zeleň na
funkčné využitie plocha ťažby štrkopieskov. 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. 134
10. Interpelácie poslancov.
Starostka otvorila interpelácie poslancov.
- Ing. Jaroslav Mačičák – informoval poslancov o dvoch zasadnutiach rady školy pri ZUŠ. Na
druhom zasadnutí RŠ dňa 29.4. prebehla voľba riaditeľa ZUŠ, ktorého rada školy doporučila
na vymenovanie starostke Otta Korkoša od 1.8.2020.
- MUDr. Cyril Václav – požiadal o informáciu o budovaní cesty za družstvom a svoju
požiadavku sformuloval do návrhu uznesenia, ktoré prečítal.
- Bc. Jozef Pitoňák – potvrdil, že sú tam pozemky aj jeho deda lebo si to pozrel na katastri. Je
tam vyjazdená cesta, ale cesta nie je zakreslená na mape.
- Ing. Jaroslav Mačičák – upozornil poslancov, že obec robila úpravy na ceste, aby bol
zabezpečený prístup k pozemkom, aby sa nejazdilo po cyklochodníku a bolo k tomu prijaté
uznesenie.
- Bjalončík – povedal, že bol uvedený do omylu, ak by vedel, že tam vedie cesta cez
súkromné pozemky, bol by proti.
- Ján Vida – opýtal sa, či sa niekto sťažoval – práce boli zastavené, ale poslanci neboli
informovaní. Doporučil zlepšiť komunikáciu.
- Prednosta – povedal, že nikto sa nesťažoval. Vyzval poslancov na hľadanie spôsobu ako
nehrotiť situáciu a hľadať riešenie, pretože cestu potrebujeme kvôli prístupom na pozemky a
aj súkromníci potrebujú prístupovú cestu. Cesta sa začala na zastupiteľstve riešiť na
požiadavku p. Vdovjaka. Ak vlastníci nebudú súhlasiť s úpravou prístupovaj cesty – cesta sa
dá do pôvodného stavu.
- Mgr. Slávka Birošíková – poukázala na to, že sa na zastupiteľstve prijímalo uznesenie
v súvislosti s tou cestou.
- Ing. Jaroslav Mačičák – prečítal uznesenie č. 85, v ktorom obecné zastupiteľstvo ukladá
obecnému úradu začať riešiť prístupovú cestu ku pozemkom na konci katastrálneho územia
Rakúsy.
- Starostka – povedala, že práce na ceste boli pozastavené kvôli šetreniu – výskytu bobra
a následne vznikla situácia s koronavírusom a v činnosti sa ďalej nepokračovalo.
Hlasovanie k poslaneckému návrhu uznesenia č. 135
Prezentácia: 8
za: 5
proti: 3
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Za: MUDr. Cyril Václav, Pavol Bjalončík, Ján Vida, Mgr. Slávka Birošíková,
Bc. Jozef Pitoňák
Proti : Ing. Jaroslav Mačičák, Peter Gábor, Ing. Michal Berežný,
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch uložilo obecnému úradu zdokumentovanie stavby cesty
cez súkromné pozemky spôsobom porovnateľným s materiálom týkajúcim sa ťažby
štrkopieskov, ktorý bol distribuovaný s časopisom Spektrum a dátumovaný 16.4.2020.
Znamená to zameranie doterajšej zhotovenej práce, satelitné snímky a čísla parciel, na
ktorých prebehla stavba s uvedením vlastníkov.
Zároveň žiada OZ vzhľadom na závažné podozrenie, že došlo k porušeniu zákona,
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o informáciu, kto danú stavbu schválil a zadal objednávku. Zároveň podať informáciu o cene,
ktorá bola za uvedené práce vyplatená
uznesením č. 135
- MUDr. Cyril Václav – položil otázku v interpeláciách na starostku a prednostu vo vzťahu
k rekonštrukcii obecného úradu a informácií, ktoré boli uvedené v Spektre a opýtal sa
poslanca Mačičáka, či o rekonštrukcii obecného úradu vedel v čase schvaľovania rozpočtu
obce a či vedel o štúdií a ak vedel, prečo o tom neinformoval obecné zastupiteľstvo pri
schvaľovaní rozpočtu.
- Prednosta – uviedol, že k tomu sa už vyjadroval niekoľko krát, že to poslanec Václav stále
dookola otvára a útočí na jeho osobu a požiadal ho, aby prestal s tými útokmi a prečítal si
v rokovacom poriadku, čo sú interpelácie poslancov a čoho sa týkajú.
- Starostka – uviedla, že rekonštrukcia obecného úradu bola potrebná a aby sa rekonštrukcia
mohla uskutočniť musela byť do rozpočtu uvedenú odhadovaná suma rekonštrukcie OcÚ
a suma 80 000 za rekonštrukciu priestorov a vybavenie je dobrá. Konštatovala, že od
Ošťadnického sa kúpil dom za 80 000 a ako vyzerá a kto tam odhadoval sumu?
- Ing. Jaroslav Mačičák – reagoval na poslanca Václava, že v návrhu rozpočtu v novembri
2019 bolo uvedené, že obec vo výdavkoch plánuje s kapitálovými výdavkami na
rekonštrukciu priestorov obecného úradu, kancelária starostky obce, na nákup zariadenia na
zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a v roku 2021 výdavky na rekonštrukciu kinosály
v budove OcÚ. Po zvážení nutnosti uvedených výdavkoch ako predseda finančnej komisie
nemal námietky k návrhu, ak to odsúhlasia ostatní poslanci. Informáciu o rekonštrukcii
priestorov obecného úradu sa dozvedel a našiel v predloženom návrhu rozpočtu obce.
- Mgr. Slávka Birošíková – uviedla, že žiadala informáciu, dokumentáciu o tom, čo sa bude
za sumu 80 000 na úrade robiť lebo to nevedela a túto informáciu nedostala.
- Ján Vida – doporučil, aby sa neútočilo na bývalé zastupiteľstvo a aby sa nevyvolávali
zbytočné emócie, čo sa urobilo zle lebo v obci sa urobilo toho veľa prospešného pre ľudí –
telocvičňa, cyklochodník.
MUDr. Cyril Václav – predložil poslanecký návrh uznesenia k zverejňovaniu zvukových
nahrávok, ktorý prečítal.
Hlasovanie k poslaneckému návrhu uznesenia č. 136
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch uložilo obecnému úradu zverejňovanie každého
zvukového záznamu zo zasadnutia OZ na webovej stránke obce od zasadnutia 14.5.2020
uznesením č. 136
- MUDr. Cyril Václav – uviedol, že podľa zvykového práva boli zastupiteľstva zvolávané
v popoludňajších hodinách. Zvolanie zastupiteľstva na 9. hodinu nevyhovuje všetkým
poslancom.
- Starostka – reagovala na poslanca Václava, že zastupiteľstvo zvolala na 9. hodinu ráno lebo
posledné zastupiteľstvo trvalo 14 hodín. Nie je štandardný postup, že jedno zastupiteľstvo
trvá dva dni.
- Ján Vida – povedal, že sa chce zúčastňovať zasadnutí obecného zastupiteľstva, ale ak by sa
zastupiteľstvo ráno neprerušilo, musel by sa ospravedlniť a zo zasadnutia odísť.
MUDr. Cyril Václav – predložil poslanecký návrh uznesenia zvolávať zastupiteľstvo
v popoludňajších hodinách, ktorý prečítal.
Hlasovanie k poslaneckému návrhu uznesenia č. 137
Prezentácia: 8
za: 5
proti: 3
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Za: MUDr. Cyril Václav, Ján Vida, Bc. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková
Proti: Ing. Michal Berežný, Ing. Jaroslav Mačičák, Peter Gábor
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Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo zvolávanie zasadnutí podľa harmonogramu
zasadnutí o 17.00 hod
uznesením č. 137
- Prednosta – informoval poslancov o nových výzvach na projekty, do ktorých by sa obec
mohla zapojiť a získať nenávratný finančný príspevok na projekty: vodovod v osade,
plynofikácia starej MŠ a CVČ v osade (kúri sa tam tuhým palivom), čistiareň odpadových
vôd (ČOV) v osade. Zároveň poslancov požiadal o predbežný súhlas s vybavovaním
potrebných úkonov k príprave žiadostí o získanie NFP.
Hlasovanie k návrhu uznesenia č. 138
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch súhlasilo s procesom prípravy dokumentácie
k investičným projektom:
- vodovod v osade,
- plynofikácia starej MŠ a CVČ v osade,
- ČOV v osade
uznesením č. 138
- Mgr. Slávka Birošíková – upozornila na problém so splaškovou vodou, ktorá sa pri dažďoch
vylieva do jej dvora, pozakrývali sa jarky a je menši prietok vody. Opýtala sa na možnosti
obce v súvislosti s deratizáciou, pretože sa premnožili potkany pri domoch 45 a 46.
- Prednosta – reagoval, že boli z obce na ohliadke a že budú to riešiť ešte jedným vpustom na
odvod vody. Voda z okapov nepôjde na cestu, ale bude odvádzaná do kanála. K deratizácií
povedal, že so súhlasom majiteľov, môžu deratizáciu urobiť.
Starostka po skončení interpelácií poslancov umožnila prítomným občanom vystúpiť
v diskusii.
- p. Vdovjaková – obrátila sa na starostku a uviedla niekoľko postrehov, ktoré uviedla otázkou
„a čo na to občan“ : zastupiteľstva ráno o 9 tej, nikde nebola informácia, že sa zastupiteľstvo
presunulo na 17-tu. Účasť pani ekonómky na zastupiteľstve – v minulosti chodila na
zastupiteľstvo, povedala všetky vysvetlivky ku rozpočtu, nikdy to nerobil predseda finančnej
komisie. K správe pani kontrolórky ohľadom pána prednostu a jeho prekrývania pracovnej
doby v škole a na obecnom úrade, že nie je dôvod to inak riešiť povedala, že sa nechce
vyjadrovať k tomu prečo povolenie o pedagogickej činnosti bolo doložené do osobného
spisu vtedy, keď sa to začalo riešiť na obecnom zastupiteľstve. Prečo nemohlo byť
v dochádzke pána prednostu napísané dátum, príchod do práce 11.30 a odchod mal nadčasy
20.00. Ale prečo bolo písané prítomnosť v práci na obecnom úrade od 7.00 do 15.00
- Prednosta – upozornil predrečníčku, že ako personalistka porušuje pracovnú disciplínu
- Starostka – reagovala na p. Vdovjakovú a upozornila ju na používanie interných informácií
z pracoviska a na to, že prednosta obecného úradu je podriadený starostke a nie jej.
- p. Vdovjaková – uviedla, že vychádza z informácií, ktoré vo svojej správe uviedla hlavná
kontrolórka
- Prednosta – upozornil p. Vdovjakovú, že v správe hlavnej kontrolórky nie sú uvedené časy
a ukázal jej správu kontrolórky, aby mu ukázala tie časy. Zároveň sa jej opýtal, čo jeho 200
hodín nadčasov.
- p. Vdovjaková – pokračovala vo svojom vystúpení: Obrátila sa na poslanca Petra Gábora
prečo sa nerobil vodovod v osade za starého zastupiteľstva – pán starosta riešil otázku, že
potrubie malo byť v našom vlastníctve ale poplatky za vodu brali vodárne a ďalší problém
boli nezaplatené faktúry za vodu, tí ktorí brali vodu neplatili faktúry, boli tam exekúcie, zato
trvali vyjednávania s vodárňami, za to sa nepohli ďalej prípojky lebo tam boli tieto
problémy – uviedla to ako informáciu, keďže p. Gábor nebol vtedy poslancom v
17

zastupiteľstve. Ďalej sa vyjadrila k správe starostky, že pre občana, ktorý príde na
zastupiteľstvo sú informácie o činnosti veľmi útržkovité a občan si nevie urobiť predstavu
o tom, čo jednotlivé pomlčka, pomlčka, pomlčka – ani si to nestíhala zapisovať. Občan má
právo vedieť a byť informovaný o týchto veciach detailnejšie.
- Starostka – reagovala na p. Vdovjakovú, že doteraz aké boli uznesenia, občania nevedeli nič
o dianí v obci a teraz vám chýbajú celé vety.
- p. Vdovjaková – pokračovala a k dĺžke rokovania obecného zastupiteľstva povedala, že nie
je úlohou poslancov obecného zastupiteľstva pripravovať materiály na obecné zastupiteľstvo
na to má obec platené zamestnankyne. Nebojí sa povedať, že pani Malecová ma na OcÚ na
starosti evidenciu majetku čiže keď niečo sa ide pripraviť na obecné zastupiteľstvo tak p.
Malecová má zistiť najprv všetky vlastnícke vzťahy, kde má obec svoje pozemky, pripraviť
materiál, je za to platená, máme ešte pomocnú silu takže nevidí problém aby OcÚ pripravil
plnohodnotné materiály, aby poslanci boli informovaní. Na záver uviedla, že si myslí, že
občania, ktorí sú prítomní na obecnom zastupiteľstve, nemajú narúšať priebeh zastupiteľstva
a pokiaľ ho niekto narúša tak vyhodiť ho z miestnosti.
- p. Vaverčak – uviedol, že bolo prijaté uznesenie k jeho plotu, že bol aj za predsedom
stavebnej komisie, aby sa pozrel na spôsobenú škodu na plote, zatiaľ sa nebol pozrieť len
starostka ešte s niekým a opýtal sa na možnosť odškodnenia. A nechal na zváženie, či ten
chodník by nebolo dobré dať preč, nechať tam zelený pás lebo sú tam inžinierske siete.
- Starostka – povedala, že sa o tom rozprávala s p. Tomasom, že toho bolo toho teraz veľa,
ale že sa znovu na to pôjdu pozrieť ako by sa to dalo riešiť a nechá vypracovať štúdiu, čo by
sa s tým dalo robiť.
- Ján Vida – reagoval na p. Vaverčáka a povedal, že sa to riešilo niekoľko rokov dozadu a že
to ostalo stáť na dokumente, ktorý nepredložil.
- p. Vaverčák – reagoval, že od bývalého starostu dostal písomné upozornenie, aby predložil
stavebné povolenie na plot, ale na plot nie je potrebné stavebné povolenie, ale je len
oznamovacia povinnosť a to bolo v 80 – tych rokoch. Plot sa mu rozsypal lebo sa postavil
chodník, ktorý je vyššie od jeho základu. Z druhej strany od cesty sa mu plot nerosypuje a je
to ten istý materiál.
Občania z osady upozornili na problémy v osade, ktoré je potrebné riešiť:
- 1. občan - chcel možnosť pripojiť sa k vode, aby im nebránili v tejto možnosti len preto, že
starí rodičia majú exekúcie, oni nechcú trpieť za starých rodičov
- 2. občan - požiadali opozičných aj koaličných poslancov, aby našli medzi sebou dohodu, čo
sa týka osady, v rokoch 2002 až 2006 bol zámer, že sa budú stavať v osade domy a teraz je
problém s pozemkami, kde majú mladí stavať, za koľko si budú môcť odkúpiť pozemky,
v osade máme jeden výtokový stojan, blato v osade, sme sto rokov za opicami - bývame
v chatrčiach, vyzval poslancov, aby prišli do osady.
- Bc. Jozef Pitoňák – sa opýtal predrečníka, že čo povie na to, že dnes sa na zastupitteľstve
odsúhlasilo, že sa pôjde do projektov v osade.
- 2. občan – povedal, že žasne, akí ste šikovní
- 3. občan – treba sa pozrieť do osady, máme rovnaké práva, ak by niekto žiadal o postavenie
domu, osada je ako titanic – postavil sa tam cintorín, máme sa sťahovať do dediny, osada sa
môže osamostatniť, osada je zataresená, je tam 3000 ľudí
- 4. občan – chce si kúpiť pozemok, je 21 storočie, čo plánujete s nami – kde pôjdeme, čo
s nami plánujete, chceme žiť slušne ako vy, pracujeme v čom je problém
11. Záver.
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ a ukončila
zasadnutie 11. obecného zastupiteľstva o 22.05 hod.
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Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 11. OZ zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom
sídle obce http://www.rakúsy.sk
Zvukové nahrávky z 11.OZ zo dňa 14.5.2020 zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom
sídle obce http://www.rakúsy.sk

Prílohy k zápisnici:
1. Návrh rozpočtového opatrenia č.3 a návrh na zmenu rozpočtu obce Rakúsy vrátane
programov a podprogramov.

Zápisnicu zapísala: Ing. Mária Bačíková v. r.
Overovatelia zápisnice:
Ing. Michal Berežný v. r.
Peter Gábor v. r.
PaedDr. Jaroslav Vaľo v. r.
prednosta OcÚ

Mgr. Lenka Fedáková v. r.
starostka obce
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