Z Á PIS N I CA
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 14. októbra 2021

Prítomní poslanci v počte 7:
Ján Vida, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, Peter Gábor,
Pavol Bjalončík, Miroslav Bíly

Ostatní prítomní:
starostka obce Mgr. Lenka Vojtaššáková
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo
hlavná kontrolórka Ing. Mária Bačíková

Začiatok 25. OZ: 16.06 hod.
Koniec 25. OZ:
20.05 hod.

Zasadnutie 25. OZ otvorila starostka obce.
Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet
prítomných poslancov je 7.

Poslanci, ktorí sa dostavili neskôr na OZ: Ing. Michal Berežný 16.09 hod.
Ing. Jaroslav Mačičák 16.10 hod.

1. Otvorenie zasadnutia 25. OZ, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
Starostka obce Mgr. Lenka Vojtaššáková privítala prítomných, otvorila OZ a navrhla členov návrhovej
a mandátovej komisie:
a) predseda návrhovej a mandátovej komisie: Mgr. Jozef Pitoňák
b) členovia: Pavol Bjalončík, MUDr. Cyril Václav
c) overovatelia zápisnice: Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Zuzanu Regitkovú.

Hlasovanie poslancov k návrhovej komisii, zapisovateľke a overovateľov zápisnice.
Prezentácia: 7
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

2. Schválenie programu 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 25. OZ bol uvedený v pozvánke a zverejnený na úradnej
tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 11.10.2021.
Prečítala program 25. OZ a vyzvala poslancov na doplnenie alebo zmenu programu.
Program tvorí prílohu zápisnice.

PROGRAM 25. OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce.
5. Rozpočtové opatrenie č. 8.
6. Správa o výsledkoch z kontroly hlavného kontrolóra obce Rakúsy.
7. Rôzne.
7.1. Prerokovanie správy o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky zo dňa 9.9.2021.
7.2. Stanovisko k petícii predloženej dňa 6.9.2021.
7.3. Schválenie práva používať erb obce Rakúsy pre OFK Rakúsy, STO Požiarnik Rakúsy
a Motoklub Rakúsy.
7.4. Žiadosť SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku o poskytnutie náhradného
priestoru.
7.5. Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke a konsolidovanej účtovnej uzávierke
za rok 2020.
8. Interpelácie poslancov.
9. Diskusia.
10. Záver.
Hlasovanie poslancov k programu 25. OZ: z prítomných 8 poslancov
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

3. Kontrola uznesení.
Starostka obce informovala poslancov o priebežnom plnení všetkých doterajších uznesení.
Uznesenie č. 255 nebolo podpísané z rovnakých dôvodov ako predošlé uznesenia týkajúce sa žiadosti
PSUM o čiastkovú zmenu územného plánu.
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa vedenia obce, či sledujú na kamerovom systéme naplnenie kontajnerov
z večera do rána v obci a osade.
Po diskusii s poslancami starostka uviedla, že kontrola kontajnera sa bude robiť hneď po jeho vývoze.
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4. Informatívna správa o stave obce
-6.9. firma Sagansport prevzala rekonštrukciu multifunkčného ihriska, stavba bola odovzdaná 27.9.21
-19.9. sa konalo zhromaždenie obyvateľov, na ktorom sa prerokovávalo PHSR obce Rakúsy
-22.9. sa starostka obce zúčastnila Workshopu na tému sociálne podniky na Okresnom úrade
v Kežmarku, na pozvanie pána riaditeľa Štefana Chovanca za účasti starostov z nášho okresu
-27.9. sa malo konať prerokovanie správneho deliktu s firmou Agrostav, ktoré bolo na žiadosť firmy
Agrostav preložené na 6.10.2021
-3.10. sa v obci konal 10. ročník Memoriálu Waltera Rennera na žiadosť organizátorov, ktorí sa pár dní
pred pretekom dozvedeli, že obec Mlynčeky im neumožní štartovať z Mlynček smerom na Kežmarské
žľaby. Po krátkej konzultácii so zamestnancami obecného úradu, či zvládneme technické vybavenie,
sme žiadosti vyhoveli a súťažiacim pripravili aj malé občerstvenie vo forme gulášu, kde sa touto
cestou chcem poďakovať aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa na príprave akcie podieľali. Obec
zabezpečila program v podobe hudobnej skupiny Amor, ktorá podujatie rozveselila. Celú akciu
zastrešoval pán Renner mladší a pán Potok.
-6.10. sa konalo ústne pojednávanie pri prerokovaní správneho deliktu s firmou Agrostav a pozvanými
účastníkmi konania, ktoré bolo preložené zo dňa 27.9.
-8.10. otváranie obálok záujemcov o pozíciu asistent odborného pracovníka v komunitnom centre
-13.10. výberové konanie na pozíciu asistent odborného pracovníka v komunitnom centre.
Výberového konania sa zúčastnili 4 uchádzači, úspešnou sa stala pani z Ľubice.
Starostka obce prečítala poslancom organizačné zmeny obecného úradu prerokované s odborovou
organizáciou.

5. Rozpočtové opatrenie č. 8.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Ekonómka obce- priblížila poslancom návrh na zmenu rozpočtu č. 8. Rozpočtovým opatrením sa
upravujú rozpočtované príjmy a programovo rozpočtované výdavky obce a jej rozpočtovej organizácie
-Základnej umeleckej školy. Úprava rozpočtu zvyšuje príjmy a výdavky o sumu 19 127 EUR.
Rozpočet po navrhnutej zmene je v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 4 806 913 EUR.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 260 zo dňa 14.10.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 260 zo dňa 14.10.2021.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Schválilo 8. zmenu rozpočtu Obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 8/2021 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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Schválený
rozpočet na rok
2021

Rozpočet na rok
2021 po 7.
zmene

4 395 528

4 483 917

0

4 483 917

Bežné príjmy-RO

3 042

6 536

+ 19 127

25 663

Kapitálové príjmy-obec

1 000

5 675

0

5 675

190 000

291 658

0

291 658

4 589 570

4 787 786

+ 19 127

4 806 913

Schválený
rozpočet na rok
2021

Rozpočet na rok
2021 po 7.
zmene

Bežné výdavky-obec

1 836 530

2 044 934

+ 8 227

2 053 161

Bežné výdavky-RO

2 484 768

2 437 130

+ 5 400

2 442 530

267 020

304 470

+ 5 500

309 970

1 252

1 252

0

1 252

4 589 570

4 787 786

+ 19 127

4 806 913

Bežné príjmy-obec

Finančné operácie
príjmové-obec
Príjmy spolu

Kapitálové výdavkyobec
Finančné operácie
výdavkové-obec
Výdavky spolu

Rozpočet na rok
2021 po 8.
zmene

8. zmena
rozpočtu na
rok 2021

Rozpočet na rok
2021 po 8.
zmene

8. zmena
rozpočtu na
rok 2021

Termín: ihneď

zodpovedný : OcÚ
uznesením č. 260

6. Správa o výsledkoch z kontroly hlavného kontrolóra obce Rakúsy.
Hlavná kontrolórka prečítala poslancom správu o výsledkoch kontroly.
Hlavná kontrolórka- Správu o vykonaných kontrolách predložila poslancom v písomnej podobe
a informovala ich o zistených nedostatkoch. V závere správy skonštatovala, že obec Rakúsy pri
realizácií detského ihriska postupovala v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a využila finančné
prostriedky z rozpočtu obce hospodárne. S ohľadom aj na poskytnutú dotáciu na základe uznesenia
vlády číslo 519 z 23.10.2019 – oznámenie, vo výške 3 000 EUR z Ministerstva financií SR, Sekcie
rozpočtovej politiky č. MF/019231/2019-442 z 25.11.2019 (int. č. R2019/1499 z 31.12.2019) a
poskytnutú dotáciu na základe uznesenia vlády číslo 559 z 20.11.2019 – oznámenie vo výške, 17 000
EUR z Ministerstva financií SR, Sekcie rozpočtovej politiky č. MF/019977/2019-442 z 12.12.2019
(int. č. R2019/1500 z 31.12.2019) bola investícia do detského ihriska pre obec výhodná. Zistené
nedostatky pri kontrole boli uvedené v čiastkových záveroch správy.
MUDr. Cyril Václav- skonštatoval, že Hlavná kontrolórka podala správu z kontroly v zrýchlenom
podaní, nie tak ako žiadali. Vrátia sa k nej na budúce OZ.
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Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 261 zo dňa 14.10.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 261 zo dňa 14.10.2021.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie správu o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce Rakúsy od
10.09.2021.
uznesením č. 261

7.1. Prerokovanie správy o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky zo dňa 9.9.2021.
Bod programu navrhol poslanec MUDr. Cyril Václav.
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa na podnet, ktorý podala Hlavná kontrolórka na prokuratúru, v čom bol
porušený zákon.
Hlavná kontrolórka- konštatovala, že porušenie zákona o obecnom zriadení bolo zdôvodnené v správe
z kontroly, kde bolo citované aj stanovisko z okresnej prokuratúry.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 262 zo dňa 14.10.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 262 zo dňa 14.10.2021.
Prezentácia: 9
za: 5
proti: 2
zdržali sa: 2
nehlasovali: 0
Za: Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková, MUDr. Cyril Václav, Ján Vida, Mgr. Jozef Pitoňák
Proti: Ing. Jaroslav Mačičák, Miroslav Bíly
Zdržal sa: Ing. Michal Berežný, Peter Gábor

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie upozornenie hlavného kontrolóra.
Uznesením č.178 zo zasadnutia OZ dňa 8.10.2020 bola hlavnej kontrolórke obce
uložená úloha prekontrolovať situáciu, keď obec Rakúsy konajúca prostredníctvom starostky
obce uzatvorila zmluvu s advokátom JUDr. Marcelom Kohútom na sumu 84.000 € bez
schválenia kapitoly v rozpočte.
Hlavná kontrolórka po kontrole vo svojej správe skonštatovala, že k porušeniu zákona
v tomto prípade nedošlo. Napriek konkrétnemu upozorneniu poslancov OZ, že došlo
k porušeniu §13 ods.2 Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
hlavná kontrolórka svoje konštatovanie do dnešného dňa nezmenila.
Z tohto dôvodu ju obecné zastupiteľstvo upozorňuje na zanedbanie povinností
vyplývajúce z jej funkcie.
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje uznesením písomné upozornenie z 13.5.2021.
uznesením č. 262
Po prečítaní návrhu uznesenia č. 262 predsedom návrhovej komisie, hlavná kontrolórka požiadala
faktickou pripomienkou o možnosť vyjadriť sa k prečítanému poslaneckému návrhu uznesenia
poslanca Václava o upozornení HK, čo jej nebolo umožnené poslancom Václavom, s odvolaním sa na
rokovací poriadok.
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7.2. Stanovisko k petícii predloženej dňa 6.9.2021.
MUDr. Cyril Václav- vyjadril sa k petícii, petícia je silno pochybná, nezákonná. Niektoré osoby sú
podpísané 2x a čísla domov nekorešpondujú. Na jednej strane je od hora dole jeden rovnaký podpis.
Čakal, že bude pozvaný Gustáv Pišta- iniciátor petície, aby zodpovedal na otázky alebo vysvetlil
nejaké veci.
Viedla sa diskusia a dokazovanie toho, že boli podpisy sfalšované. MUDr. Cyril Václav ako člen
komisie, ktorý petíciu overoval, petičné hárky poslancom ukázal.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 263 zo dňa 14.10.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 263 zo dňa 14.10.2021.
Prezentácia: 9
za: 6
proti: 3
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Za: Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková, MUDr. Cyril Václav, Ján Vida, Mgr. Jozef Pitoňák,
Ing. Michal Berežný
Proti: Ing. Jaroslav Mačičák, Miroslav Bíly, Peter Gábor

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie petíciu obyvateľov obce doručenú na podateľňu obce dňa 6.9.2021 2021
č. záznamu R2021/0801v znení: „ Obyvatelia obce Rakúsy žiadame, aby v osade a jej okolí
nebola povolená ťažba štrku a neboli ohrozované životy. Nesúhlasíme so zmenou územného
plánu obce na tento účel“ .
Stanovisko k petícii predloženej dňa 6.9.2021:
Nevyhovuje petícií s odôvodnením :
Predmetná petícia nie je v súlade s čl. 27 ods. 2 Ústavy SR a §1 ods. 4, §2 Zákona o petičnom
práve, nakoľko vyzýva k nútenému obmedzeniu vlastníckeho práva, t.j. k porušovaniu
základných ľudských práv a slobôd vlastníkov parciel v okolí osady.
Petícia je v rozpore s §123 občianskeho zákonníka.
Uložilo OcÚ zverejniť výsledok vybavenia petície v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 7 zákona
č. 85/1990 Zb. o petíciách.
uznesením č. 263

7.3. Schválenie práva používať erb obce Rakúsy pre OFK Rakúsy, STO Požiarnik Rakúsy
a Motoklub Rakúsy.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 264 zo dňa 14.10.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 264 zo dňa 14.10.2021.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie:
Žiadosť OFK Rakúsy o právo používať erb obce Rakúsy, STO Požiarnik Rakúsy a Motoklub
Rakúsy.
Schválilo používanie erbu obce Rakúsy pre OFK Rakúsy, STO Požiarnik Rakúsy a Motoklub
Rakúsy v súlade so štatútom obce článku 26.2 na dobu neurčitú.
uznesením č. 264
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7.4. Žiadosť SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku o poskytnutie náhradného
priestoru.
Starostka obce uviedla, že bod programu bol pridaný na základe žiadosti SOŠ agropotravinárskej
a technickej v KK. Žiadosť bola poslancom doručená elektronicky pred OZ.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- priblížil poslancom situáciu SOŠ.
Ján Vida- opýtal sa, či sú už známe podmienky na základe ktorých sa bude budova prenajímať?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- nie, riešiť sa to bude až po prijatí uznesenia, ktoré je potrebné na zverejnenie
zámeru odpredaja.
MUDr. Cyril Václav- dáva podnet, aby sa dotácia, ktorú SOŠ dostane, využila na opravu budovy
Rakúsy č. 10 a následne na jej odkúpenie.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- podá informáciu p. riaditeľovi.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 265 zo dňa 14.10.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 265 zo dňa 14.10.2021.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie Žiadosť SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku o poskytnutie
náhradných priestorov s návrhom na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v
obecnej budove, s adresou Rakúsy č.10, 059 76 Rakúsy, vedeného ako stavba, umiestnená na
pozemku parc. registra C 163/1, 163/2, 163/3 nachádzajúci sa v k. ú. Rakúsy, obec Rakúsy,
evidovaná˝ správou katastra Kežmarok na liste vlastníctva č. 654 o celkovej výmere 882 m2,
za účelom prevádzky elokovaného pracoviska SOŠ agropotravinárskej a technickej v
Kežmarku na zabezpečenie výuky pre žiakov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre SOŠ
agropotravinárskej a technickej v Kežmarku, Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok na
dobu od 01.11.2021 do 30.10.2022.
Schválilo zámer prenajatia nebytového priestoru nachádzajúceho sa v obecnej budove, s
adresou Rakúsy č.10, 059 76 Rakúsy, vedeného ako stavba, umiestnená na pozemku parc.
registra C 163/1, 163/2, 163/3 nachádzajúci sa v k. ú. Rakúsy, obec Rakúsy, evidovaná˝
správou katastra Kežmarok na liste vlastníctva č. 654 o celkovej výmere 882 m2, za účelom
prevádzky elokovaného pracoviska SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku na
zabezpečenie výuky pre žiakov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre SOŠ
agropotravinárskej a technickej v Kežmarku, Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok na
dobu od 01.12.2021 – 30.10.2022.
Dôvodom je umožnenie vzdelávania žiakov školy na uvedenú dobu, kedy bude prebiehať
rekonštrukcia budovy SOŠ Kežmarok elokovaného pracoviska v Rakúsoch.
Ukladá OcÚ zverejniť zámer prenajatia nehnuteľnosti na úradnej tabuli obce Rakúsy
a www.rakusy.sk v zákonnej lehote pred nasledujúcim riadnym zasadnutím obecného
zastupiteľstva v Rakúsoch.
uznesením č. 254
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7.5. Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke a konsolidovanej účtovnej uzávierke za
rok 2020.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 266 zo dňa 14.10.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 266 zo dňa 14.10.2021.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej uzávierke a konsolidovanej
účtovnej uzávierke za rok 2020.
uznesením č. 266

8. Interpelácie poslancov.
Starostka obce otvorila bod programu interpeláciu poslancov.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa, prečo občania nedostali písomnú odpoveď na žiadosť o vykonanie
opatrení zo dňa 02.07.2021, ktorú doručili starostke obce.
Starostka obce- odpovedala, že s občanmi, ktorí žiadali o opatrenia rozprávala osobne na
predchádzajúcom OZ, aké kroky podnikla a podnikne. Zo stavebného úradu pôjde príkaz na
odstránenie stavby na č.d. 45 a 46, boli im poskytnuté 2 kontajnery na vypratanie neporiadku z dvora.
Čo sa týka poriadku v obci, s tým nič neurobí, na to sú policajné hliadky. Čo môže ešte urobiť je to, že
pošle na č. d. 45 a 46 statika a deratizéra.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa, čo sa vyriešilo kamerovým systémom v obci? Vandalizmuspoškodené autá, krádeže, ohrozovanie občanov, plné kontajnery?
Starostka obce- odpovedala, že jeden incident riešili na hlavnej ceste, kde je kamera, ktorá sníma aj
SPŽ áut, obec bola súčinná polícii, kde niekto odbil spätné zrkadlo a ušiel z miesta činu. Budú sa
monitorovať kontajnery a kamera bude snímať aj dom č. 45, 46.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa preto, pretože dňa 17.9. volala policajnú hliadku k Pavlovi Pištovi,
ktorý obťažoval deti na verejnom priestranstve. Dňa 30.9. ho našiel p. Vdovjak nadrogovaného, ku
ktorému privolal záchranku. Nerešpektuje svojich rodičov, učiteľov, starších ľudí ani policajtov.
Dňa 17.6. 2020 podala trestné oznámenie za obťažovanie detí na ihrisku. Treba nájsť na toto správne
riešenie.
Toto tvrdenie potvrdil aj poslanec Ing. Michal Berežný a poslanci udelili slovo aj p. Vaverčákovi,
ktorý tiež toto tvrdenie potvrdil. Aj on mal s týmto chlapcom problém na verejnom priestranstve.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa, ako sa bude riešiť vandalizmus v areáli ZŠ a MŠ v osade, čo sa
týka poškodzovania áut učiteľom hádzaním kameňov cez plot? Znovu bolo poškodené čelné sklo na
aute, aj napriek dozoru ktorý tam je. Podľa jej názoru tam treba urobiť prístrešok na autá.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- odpovedal, že z dôvodu prejazdu hasičských áut, by vybudovanie prístrešku
znemožnilo ich príjazd k CVČ v prípade potreby. Parkovisko stráži strážnik.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa, ako je to s oplotením detského ihriska v obci. Videla objednávku
na oplotenie v sume 17 346,89 € od firmy RONDO.
Starostka obce- odpovedala, že už je to v štádiu riešenia.
Mgr. Jozef Pitoňák- konštatoval, že p. Bjalončík mal dobrý nápad, aby telefonický kontakt na MOPS
v obci bol zverejnený v obecnom mesačníku SPEKTRUM, v prípade potreby.
Starostka obce- súhlasila a zabezpečí zverejnenie tel. kontaktu v časopise Spektrum.
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa hlavnej kontrolórky, či firma Ing. Mária Bačíková MB consulting,
a miestom podnikania Školská 288/23, 059 52 Veľká Lomnica je jej alebo niekoho iného?
Ing. Mária Bačíková- odpovedala, že áno je to jej živnosť.
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Pavol Bjalončík- opýtal sa na dom smútku na ktorý je urobená projektová dokumentácia, či obec
vlastní pozemok?
Starostka obce- odpovedala, že obec má v územnom pláne zahrnutý dom smútku, pozemok patrí SR,
aby ho obec bezplatne získala, je potrebné dodať dokumentáciu na SPF a to rozhodnutie o umiestnení
stavby, preto muselo začať stavebné konanie.
Povedala, že je to jej vízia, aj v minulom roku mala vyčlenené financie na dom smútku, no poslanci jej
to z rozpočtu vyhodili, preto na tom pracuje teraz.

9. Diskusia.
Starostka obce otvorila bod programu diskusia.
MUDr. Cyril Václav dal návrh, na odmenu p. Renáte Pitoňákovej, za pravidelné príspevky v kult.spol. mesačníku obce Rakúsy – Spektrum, ktoré dodávala v uplynulom období v rokoch 2020 až 2021.
v sume 1000 €.
Starostka obce- odpovedala, že vždy dostala za to zaplatené cez obec.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- reagoval, že ako poslanci nemôžu zasahovať do mzdových nárokov, nie sú na
to kompetentní. Uznesenie môžu prijať, ale nebude naplnené.
Starostka obce- preverí si či majú poslanci na to nárok, je to jej zamestnanec.
Zamestnankyňa pochybila, bola za to potrestaná a teraz jej to chcete takto vrátiť, aby ste marili moje
konanie, voči tomu sa bude ohradzovať a určite nesúhlasí.
Mgr. Jozef Pitoňák- myslí si, že to nie je v zamestnaneckom pomere, je to súčasť kultúry, jedna z mála
vecí, ktoré sa v tejto pandemickej dobe kultúry dotýkajú. Nevedel či je to súčasť náplne práce, to vie
vedenie obce. Šéf redaktor p. Čekovský dostáva za to krásne zaplatené, sú tam zápisnice, za ktoré je
odmena. Za toto patrí tiež odmena. Na prácu pani kronikárky a pani knihovníčky je vyčlenených
1400€. Pani Pitoňákovej bolo navrhnutých len 1000€ za obdobie 2 rokov.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 267 zo dňa 14.10.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 267 zo dňa 14.10.2021.
Prezentácia: 5
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 4
nehlasovali: 0
Za: MUDr. Cyril Václav, Pavol Bjalončík, Mgr. Jozef Pitoňák, Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida
Zdržali sa: Ing. Michal Berežný, Ing. Jaroslav Mačičák, Miroslav Bíly, Peter Gábor

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Schválilo odmenu 1000 € Renáte Pitoňákovej za pravidelné príspevky v kult.-spol. mesačníku
obce Rakúsy – Spektrum, ktoré dodávala v uplynulom období v rokoch 2020 až 2021.
Uložilo obecnému úradu vyplatiť uvedenú sumu vo výplatnom termíne v mesiaci november
2021.
uznesením č. 267

10. Záver.
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ a ukončila
zasadnutie 25. obecného zastupiteľstva o 20.05 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 25. obecného zastupiteľstva sú zverejnené na úradnej tabuli
obce a webovom sídle obce http://www. rakusy.sk
Zvukové nahrávky z 25. obecného zastupiteľstva zo dňa 14.10.2021 sú zverejnené na webovom
sídle obce http://www. rakusy.sk.
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Zápisnicu zapísala:
Zuzana Regitková

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Slávka Birošíková
Peter Gábor
PaedDr. Jaroslav Vaľo
prednosta OcÚ

Mgr. Lenka Vojtaššáková
starostka obce
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