Z Á PIS N I CA
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 10. novembra 2021

Prítomní poslanci v počte 7:
Ján Vida, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, Peter Gábor,
Pavol Bjalončík, Ing. Jaroslav Mačičák
Neprítomný poslanec v počte 1:
Ing. Michal Berežný- ospravedlnený
Ostatní prítomní:
starostka obce Mgr. Lenka Vojtaššáková
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo
hlavná kontrolórka Ing. Mária Bačíková
Začiatok 26. OZ: 16.06 hod.
Koniec 26. OZ:
20.30 hod.
Zasadnutie 26. 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: Miroslav Bíly 16.20 hod.

1. Otvorenie zasadnutia 26. OZ, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľom
zápisnice.
Starostka obce Mgr. Lenka Vojtaššáková privítala prítomných, otvorila OZ a navrhla členov návrhovej
a mandátovej komisie:
a) predseda návrhovej a mandátovej komisie: MUDr. Cyril Václav
b) členovia: Pavol Bjalončík, Ján Vida
c) overovatelia zápisnice: Ing. Jaroslav Mačičák, 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 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 26. OZ bol uvedený v pozvánke a zverejnený na úradnej
tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 04.11.2021.
Prečítala program 26. OZ a vyzvala poslancov na doplnenie alebo zmenu programu.
Program tvorí prílohu zápisnice.

PROGRAM 26. OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce.
5. Informácia o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rakúsy na I. polrok 2022.
6. Informácia o plnení rozpočtu obce Rakúsy a rozpočtových organizácií obce k 30.09.2021.
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ, MŠ a CVČ.
8. Rozpočtové opatrenie č. 9.
9. Návrh na prenájom obecnej budovy Rakúsy č. 10 pre SOŠ agropotravinársku a technickú
v Kežmarku ako prípad osobitného zreteľa.
10. Rôzne.
10.1. Návrh na podanie žiadosti o NFP v zmysle výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 na
podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií.
11. Interpelácie poslancov.
12. Diskusia.
13. Záver.
I. Poslanec MUDr. Cyril Václav- už na minulom OZ spomínal, že sa bude rokovať o správe, ktorú
podala hlavná kontrolórka k vynaloženiu finančných prostriedkov pri výstavbe detského ihriska v
Rakúsoch. Dal návrh, aby sa vložil jeho bod do programu.
Hlasovanie poslancov k I. návrhu poslanca: z prítomných 7 poslancov.
Prezentácia: 7
za: 6
proti: 1
zdržali sa: 0
Proti: Ing. Jaroslav Mačičák

nehlasovali: 0

II. Poslanec MUDr. Cyril Václav- dal návrh na premiestnenie bodu programu č. 9. Návrh na prenájom
obecnej budovy Rakúsy č. 10 pre SOŠ agropotravinársku a technickú v Kežmarku ako prípad
osobitného zreteľa za bod programu č. 4. Informatívna správa, keďže p. riaditeľ bol prítomný na OZ.
Hlasovanie poslancov k II. návrhu poslanca: z prítomných 7 poslancov.
Prezentácia: 7
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

PROGRAM 26. OZ po zmene:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce.
5. Návrh na prenájom obecnej budovy Rakúsy č. 10 pre SOŠ agropotravinársku a technickú
v Kežmarku ako prípad osobitného zreteľa.
6. Vyhodnotenie správy hlavnej kontrolórky obce zo dňa 14.10.2021.
7. Informácia o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rakúsy na I. polrok 2022.
8. Informácia o plnení rozpočtu obce Rakúsy a rozpočtových organizácií obce k 30.09.2021.
9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ, MŠ a CVČ.
10. Rozpočtové opatrenie č. 9.
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11. Rôzne.
11.1. Návrh na podanie žiadosti o NFP v zmysle výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 na
podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií.
12. Interpelácie poslancov.
13. Diskusia.
14. Záver.
Hlasovanie poslancov k programu 26. OZ po zmene: z prítomných 7 poslancov.
Prezentácia: 7
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

3. Kontrola uznesení.
Starostka obceUznesenie č. 262 nebolo podpísané z dôvodu, že poslancom neprináleží možnosť schvaľovať odmeny
zamestnancom obecného úradu, je to výlučne v kompetencii starostky obce.
Uznesenie č. 267 nebolo podpísané z dôvodu, že správy z vykonaných kontrol pani kontrolórky obce
Rakúsy sú dôsledné, precízne a v žiadnom prípade nesúhlasila, aby moc piatich poslancov marila
prácu zodpovedného človeka. Ich ataky určite podporovať nebude. Uložené upozornenie nemá oporu
v zákone 369/1990 o obecnom zriadení, ani v inom právnom predpise vzťahujúce sa na činnosť
hlavného kontrolóra.

4. Informatívna správa o stave obce.
Starostka obce prečítala prítomným nasledovnú informatívnu správu.
- 16.10 sa konal futbalový turnaj prípravky U11, pozvaná bola Veľká Lomnica, Vlkovce a Vlková,
naša prípravka je len na začiatku, tak im priala veľa úspechov v ďalších sezónach
- v ten istý deň sa konal stolnotenisový zápas Rakúsy- Jakubany s výsledkom 14:4, ktorého sa na
pozvanie organizátorov zúčastnila
- 26.10. sa konalo stretnutie predsedu finančnej komisie, pani ekonómky, prednostu a starostky obce
ohľadne plánovania rozpočtu na budúci rok 2022 a ďalšie dva nasledujúce roky
- 31.10. sa konalo v kultúrnej miestnosti posedenie so seniormi. O program sa postarala ZUŠ Rakúsy
pod vedením akademického sochára pána Korkoša, Goralik a eRko pod vedením Ľudmily
Vdovjakovej. Hrou na akordeón, heligónku a spevom obohatila posedenie aj pani kontrolórka obce
Ing. Mária Bačíková. Občerstvenie zabezpečila pani Sabačáková z Mlynčekov.
- 7.11. sa konalo posedenie so seniormi v osade, o program sa postaral Martin Mišalko so svojim
speváckym zborom.
- zrekonštruoval sa kríž smerom k osade, pretože pôvodné drevené oplotenie už neexistuje a keďže sa
blížil sviatok všetkých svätých, tak aby aj toto miesto malo svoju dôstojnosť.
- na cintoríne v osade Rakúsy bolo vysadených cca 100 tují, terén bol upravený, dorovnaný, kamenivo
vyhrabané. Tento rok to bola posledná investícia do zrekonštruovaného areálu a budovy na cintoríne,
verí, že na tomto peknom mieste budú mať zosnulí pokojný odpočinok.
- v obci sa finišuje s oplotením detského ihriska a upravením vstupu na ihrisko uložením dlažby
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5. Návrh na prenájom obecnej budovy Rakúsy č. 10 pre SOŠ agropotravinársku a technickú
v Kežmarku ako prípad osobitného zreteľa.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Pavol Bjalončík- navrhol, aby sa nájom vypočítal na 1m², podľa toho, ako obec platí Kežmarku za
nájom budovy.
Ing. Jaroslav Mačičák- navrhol, aby p. riaditeľ predstavil svoju víziu, ako budú priestory využívané, či
sa bude využívať aj exteriér alebo len interiér, koľko učiteľov bude vyučovať, atď.
Slovo dostal p. riaditeľ SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku.
Pán riaditeľ oboznámil poslancov s aktuálnou situáciou ich školy, jeho predstavy o využívaní obecnej
budovy aj o dobe prenájmu. Mal stretnutie s pani starostkou, ktorá navrhla sumu za prenájom 200€ +
energie.
Starostka obce- vyjadrila sa, že obec na ponuke nechce zarobiť, ale pomôcť škole preklenúť obdobie,
kým budú ich priestory rekonštruované a obci to pomôže budovu opraviť a sprevádzkovať.
Diskusia poslancov k bodu programu č. 5.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 268 zo dňa 10.11.2021.

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 rodinný dom,
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 potreby SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku, Kušnierska brána
349/2, 060 01 Kežmarok na dobu od 01.12.2021 do 30.10.2022.
Schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho
sa v obecnej budove, s adresou Rakúsy č.10, 059 76 Rakúsy, vedeného ako rodinný dom,
umiestnený 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 potreby SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku, Kušnierska brána
349/2, 060 01 Kežmarok na dobu od 01.12.2021 – 30.10.2022 s možnosťou predĺženia.
Dôvodom je umožnenie vzdelávania žiakov školy na uvedenú dobu, kedy bude prebiehať
rekonštrukcia budovy SOŠ Kežmarok alokovaného pracoviska v Rakúsoch. Obecné
zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov schvaľuje nájomné vo výške 200,00 € mesačne
bez energií a poplatkov. Ukladá OcÚ pripraviť a podpísať nájomnú zmluvu do 30. novembra
2021.
Termín: do 30.11.2021
zodpovedný : OcÚ
uznesením č. 268
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 268 zo dňa 10.11.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0
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6. Vyhodnotenie správy hlavnej kontrolórky obce zo dňa 14.10.2021.

MUDr. Cyril Václav- skonštatoval, že hlavná kontrolórka obce Rakúsy nevykonala kontrolu v
zmysle zadania obecným zastupiteľstvom, uznesenie č.244 zo dňa 10.06.2021.
Poslanci žiadali uviesť do zápisnice, že prítomný Miroslav Pitoňák kameroval priebeh OZ
prostredníctvom súkromného mobilného telefónu.
Poslanec MUDr. Cyril Václav je názoru, že ihrisko je predražené a dalo sa spraviť minimálne za
polovicu. Boli to neefektívne vynaložené financie. Ukázal prítomným fotografie detského ihriska
v Kežmarku, ktoré je väčšie ako v obci Rakúsy a investícia bola 55 000€, ihrisko v obci stálo obec
58 000€ a je to 1/3 z kežmarského ihriska.
Starostka obce- uviedla, že ak má poslanec MUDr. Václav podozrenie a dôkazy, nech podá na obec
trestné oznámenie. Už tretie OZ sa bavíme o jednej záležitosti.
Poslanec prečítal prítomným návrh uznesenia.
Hlavná kontrolórka Ing. Mária Bačíková- žiadala uviesť do zápisnice, že p. poslanca Václava aj
všetkých poslancov listom upozornila na nezákonné konanie vo vzťahu k jej odvolaniu z funkcie
a zasahovaniu do jej výlučnej nevýhradnej kompetencie, ktorou je kontrola. Upozornila ich, že
v prípade, že budú pokračovať v tomto nezákonnom konaní, môžu tieto kroky naplniť aj skutkovú
podstatu trestného činu, kde bude preukázaný úmysel. Nemôže nikto z poslancov tvrdiť, že ich na to
neupozornila, nemajú zákonné dôvody, je nezávislá a dokonca do jej kontrolnej činnosti jej poslanci
nemôžu zasahovať a navyše všetky uznesenia, kde jej uložili kontrolu presne splnila. Predložila správu
presne podľa zákona a to čo robia je nezákonné a je to vyložene proti jej osobe, lebo ju chcú poslanci
odvolať z funkcie, preto si vymýšľajú dôvody.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 269 zo dňa 10.11.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Konštatovalo, že hlavná kontrolórka obce Rakúsy nevykonala kontrolu v zmysle zadania
obecným zastupiteľstvom. (Uznesenie č.244.). V správe sú uvedené nepodstatné závery o
čiastkových porušeniach predpisov, ktoré nemajú žiaden súvis so zákonnou povinnosťou
kontrolóra skontrolovať efektívnosť a hospodárnosť vynaložených finančných prostriedkov.
Naopak v závere správy vyložene konštatuje, že obec Rakúsy „využila finančné prostriedky z
rozpočtu obce hospodárne“. Investícia 58 376,06 € je podľa hlavnej kontrolórky výhodná.
Nesúhlasilo s uzáverom hlavnej kontrolórky a realizáciu detského ihriska považuje za vysoko
predraženú a tým neefektívnu investíciu. Obec do dnešného dňa nezverejnila ani nepredložila
poslancom krycí list rozpočtu, napriek požiadavke zo strany poslancov. Tento fakt vo svojej
správe obišla, nevyjadrila sa ani k samotnému zneniu zmluvy s firmou ENERCOM, s.r.o.
Upozornilo opätovne hlavnú kontrolórku na zanedbanie povinností vyplývajúce z jej funkcie.
Termín: ihneď
zodpovedný: OZ
uznesením č. 269
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 269 zo dňa 10.11.2021.
Prezentácia: 8
za: 5
proti: 3
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Za: Pavol Bjalončík, Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida
Proti: Ing. Jaroslav Mačičák, Peter Gábor, Miroslav Bíly
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7. Informácia o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rakúsy na I. polrok 2022.
Hlavná kontrolórka- oznámila prítomným, že plán kontrolnej činnosti bol vopred doručený poslancom
a bol zverejnený na úradnej tabuli obce Rakúsy.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 270 zo dňa 10.11.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie informáciu o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rakúsy
na 1. polrok 2022.
Termín: ihneď
zodpovedný: OcÚ
uznesením č. 270
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 270 zo dňa 10.11.2021.
Prezentácia: 8
za: 6
proti: 2
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Za: Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, Peter Gábor,
Miroslav Bíly
Proti: Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav

8. Informácia o plnení rozpočtu obce Rakúsy a rozpočtových organizácií obce k 30.09.2021.
Ekonómka obce- podala informáciu o plnení rozpočtu obce a jej rozpočtových organizácií k
30.9.2021. Predložená správa obsahuje rekapituláciu rozpočtového hospodárenia Obce Rakúsy k
30.9.2021 s plnením rozpočtu rozpočtových organizácií a bez plnenia rozpočtu rozpočtových
organizácií, prehľad finančných prostriedkov poskytnutých jednotlivým rozpočtovým organizáciám v
rámci originálnych a prenesených kompetencií, podrobné plnenie rozpočtu obce a rozpočtových
organizácií k 30.9.2021 a hospodárenie rezervného fondu za obdobie 1-9/2021.
K danej správe poslanci nemali pripomienky.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 271 zo dňa 10.11.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce Rakúsy a rozpočtových organizácii k
30.09.2021
Termín: ihneď
zodpovedný: OcÚ
uznesením č. 271
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 271 zo dňa 10.11.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ, ZŠ s MŠ a MŠ Rakúsy.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 272 zo dňa 10.11.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie informáciu o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ, ZŠ s MŠ a MŠ Rakúsy.
Termín: ihneď
zodpovedný : OcÚ
uznesením č. 272
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 272 zo dňa 10.11.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0
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10. Rozpočtové opatrenie č. 9.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Ekonómka obce- priblížila poslancom návrh na zmenu rozpočtu č. 9. Rozpočtovým opatrením sa
upravujú rozpočtované príjmy a programovo rozpočtované výdavky obce a jej rozpočtovej organizácie
- Základnej školy s materskou školou. Úprava rozpočtu znižuje príjmy a výdavky o sumu 14 876
EUR. Rozpočet po navrhnutej zmene je v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 4 792 037 EUR.
Ing. Jaroslav Mačičák- opýtal sa na sumu 12 000€ na pozemnú komunikáciu?
Starostka obce- odpovedala, že suma je na úpravu priepustov na hornej ceste nad OcÚ.
Ing. Jaroslav Mačičák- opýtal sa na sumu 5 000€ na projektovú dokumentáciu na výstavbu školy
v osade?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- projektová dokumentácia na prístavbu k už existujúcej škole, toto je zatiaľ
jediné riešenie ako vytvoriť 20 nových tried a tak aj ušetriť peniaze na preprave žiakov do školy. Dá sa
aj žiadosť urbárskej spoločnosti o nájom pozemku, uvidia aká bude odpoveď, ak dá urbár pozemok do
nájmu, vtedy sa postaví nová budova.
Ing. Jaroslav Mačičák- opýtal sa na sumu 15 000€ na správu športových zariadení, úpravu priestorov
v budove šatní, vstup do budovy?
Starostka obce- odpovedala, že pri šatniach je poškodená dlažba. Treba ju opraviť, aby sa tam nestal
úraz. Je potrebné zrekonštruovať aj sociálne zariadenia.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa na výstavbu školy v osade, či bude prístavba hradená z vlastných
zdrojov alebo cez nejakú výzvu?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- odpovedal, že ak vyjde výzva, je 60 dní na doručenie dokumentácie, to sa
nedá stihnúť. V takom prípade treba byť vopred pripravený, preto sa dala projektová dokumentácia
urobiť už teraz.
Mgr. Jozef Pitoňák- uviedol, že podľa neho nie je potrebné realizovať nákup stanov teraz v novembri
za 2 000€, ďalej nákup vianočného osvetlenia za 11 000€- dal návrh, aby sa peniaze dali radšej na
verejné osvetlenie do osady. Taktiež kúpa záhradného traktora za 5 000€ pre futbalistov, oprava šatní
za 15 000€. Radšej upraviť za tieto peniaze terén na detskom ihrisku v osade. Taktiež mal dotaz k
výdavkom na nakladanie s odpadmi.
Projektovú dokumentáciu na výstavbu školy by začlenil do rozpočtu budúci rok.
Starostka obce- uviedla, že keď prenajala stany na obecnú akciu, bolo jej to vytknuté. Teraz, keď ich
chce kúpiť, tak nesúhlasia. Staré stany sú už nefunkčné, preto je potrebné kúpiť nové.
Vianočné osvetlenie chce zakúpiť pre obec, oživiť vianočnú výzdobu, peniaze na to sú. To, že pán
poslanec Mgr. Pitoňák nesúhlasil so zakúpením traktorika na kosenie ihriska bude tlmočiť
športovcom, pretože to bola ich požiadavka.
MUDr. Cyril Václav- podotkol, že nie je potrebné minúť všetky peniaze. Ak sa neminú, spadnú do
rezervného fondu.
Starostka obce- reagovala, že ak je mesiac a pol do konca roka, neznamená, že bude sedieť so
založenými rukami. Ona chce robiť pre obec.

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 273 zo dňa 10.11.2021.
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Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Schválilo 9. 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:

Schválený
rozpočet na rok
2021

Rozpočet na rok
2021 po 8.
zmene

4 395 528

4 483 917

- 15 076

4 468 841

Bežné príjmy-RO

3 042

25 663

0

25 663

Kapitálové príjmy-obec

1 000

5 675

+ 200

5 875

190 000

291 658

0

291 658

4 589 570

4 806 913

- 14 876

4 792 037

Schválený
rozpočet na rok
2021

Rozpočet na rok
2021 po 8.
zmene

Bežné výdavky-obec

1 836 530

2 053 161

+ 9 757

2 062 918

Bežné výdavky-RO

2 484 768

2 442 530

- 12 333

2 430 197

267 020

309 970

- 12 300

297 670

1 252

1 252

0

1 252

4 589 570

4 806 913

- 14876

4 792 037

Bežné príjmy-obec

Finančné operácie
príjmové-obec
Príjmy spolu

Kapitálové výdavkyobec
Finančné operácie
výdavkové-obec
Výdavky spolu

Termín: ihneď

Rozpočet na rok
2021 po 9.
zmene

9. zmena
rozpočtu na
rok 2021

Rozpočet na rok
2021 po 9.
zmene

9. zmena
rozpočtu na
rok 2021

zodpovedný : OcÚ
uznesením č. 273

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 273 zo dňa 10.11.2021.
Prezentácia: 8
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 1
nehlasovali: 0
Za: Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, Peter Gábor,
Miroslav Bíly, MUDr. Cyril Václav
Zdržal sa: Mgr. Jozef Pitoňák
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11.1. Návrh na podanie žiadosti o NFP v zmysle výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 na podporu
udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií.
Starostka obce- priblížila poslancom výzvu na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií.
V rámci projektu chcú zrekonštruovať kinosálu v budove OcÚ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 274 zo dňa 10.11.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 274 zo dňa 10.11.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie
- návrh na podanie žiadosti v zmysle výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75
-zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
Rekonštrukcia vybavenia kinosály vo výške 195.208,60 € so spoluúčasťou Obce Rakúsy vo
výške 5% z oprávnených výdavkov vo výške 9.760,00 €. Celková výška NFP 185.448,17 €.
- financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.
Schválilo
- podanie žiadosti v zmysle výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75
-zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
Rekonštrukcia vybavenia kinosály vo výške 195.208,60 € so spoluúčasťou Obce Rakúsy vo
výške 5% z oprávnených výdavkov vo výške 9.760,00 €. Celková výška NFP 185.448,17 €.
-financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.
Termín: ihneď
zodpovedný : OcÚ
uznesením č. 274

12. Interpelácie poslancov.
Starostka obce otvorila bod programu interpeláciu poslancov.
Z dôvodu nespokojnosti miestnych spoluobčanov, žiadalo vedenie obce, aby pripomienky na
zostavenie rozpočtu na ďalšie roky doručili do 19.11.2021, aby sa vedel upraviť rozpočet podľa toho,
čo treba v osade urobiť/opraviť.
Ing. Jaroslav Mačičák- poprosil vedenie, aby pripravilo sumár všetkých investícií za obdobie 8-10
rokov spätne, čo všetko sa v rómskej osade za posledné roky urobilo.
Mgr. Slávka Birošíková- reagovala na sociálne siete, je viacero statusov, píše sa tam, že poslanci OZ
neschválili viacero projektov týkajúcich sa osady. Jej otázka znela: „Koľko projektov neschválili
poslanci OZ?“
Starostka obce- potvrdila, že všetko sa vždy schválilo.
Mgr. Jozef Pitoňák- dostal sa k nemu obrázok, ako vyzerá detské ihrisko v osade, požiadal obec, aby
urgentne vyriešila túto vec, nech sa tam vysype nejaký piesok, štrk alebo nech sa tam dá guma.
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MUDr. Cyril Václav- opýtal sa na 20 000€ ktoré sa schvaľovalo na cintorín v dedine, či sa už niečo
urobilo?
Starostka obce- bohužiaľ sa ešte nič neurobilo, nestihlo sa, museli sme dokončiť cintorín v osade, na
jar sa začne na tom pracovať.
Ján Vida- opýtal sa na chodníky v osade, či sa to stíha časovo?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- odpovedal, že bolo by neefektívne robiť cesty a chodníky v osade, ak nie je
ešte urobený vodovod. Chodníky sa urobia, keď bude dokončený vodovod, teraz by bolo zbytočné
ničiť urobené chodníky a cesty.
Mgr. Jozef Pitoňák- projekt do ktorého sa obec zapojila má názov Výstavba a rekonštrukcia ciest
a chodníkov v osade Rakúsy, časový rámec realizácie je august 2019 až december 2022, má obavu, že
sa to nestihne.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- odpovedal, že obec len teraz podpísala zmluvu a je rok 2021, čiže určite sa
realizácia stihne.

13. Diskusia.
Starostka obce otvorila bod programu diskusia, ktorú si môžete vypočuť na webovom sídle obce.

14. Záver.
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ a ukončila
zasadnutie 26. obecného zastupiteľstva o 20.30 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 26. obecného zastupiteľstva sú zverejnené na úradnej tabuli
obce a webovom sídle obce http://www. rakusy.sk
Zvukové nahrávky z 26. obecného zastupiteľstva zo dňa 10.10.2021 sú zverejnené na webovom
sídle obce http://www. rakusy.sk.
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Zápisnicu zapísala:
Zuzana Regitková

Overovatelia zápisnice:
Ing. Jaroslav Mačičák

Peter Gábor
PaedDr. Jaroslav Vaľo
prednosta OcÚ

Mgr. Lenka Vojtaššáková
starostka obce
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