ZÁPISNICA
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 10. septembra 2020

Prítomní poslanci v počte 8:
Ján Vida, Ing. Michal Berežný, MUDr. Cyril Václav, Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková,
Ing. Jaroslav Mačíčák, Mgr. Jozef Pitoňák, Peter Gábor
Neprítomný poslanec: Miroslav Bilý- ospravedlnený
Odišiel skôr z rokovania OZ : MUDr. Cyril Václav (19.53 hod.)
Ostatní prítomní:
starostka obce Mgr. Lenka Fedáková
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo
hlavná kontrolórka Ing. Bačíková
ekonómka Mgr. Marcela Fiffiková
Začiatok 13. OZ a koniec OZ: 16.00 hod. - 20.30 hod.

Zasadnutie 13. OZ otvorila starostka obce. Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov je 8.
1. Otvorenie zasadnutia 13. OZ, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
Starostka Mgr. Lenka Fedáková navrhla členov návrhovej a mandátovej komisie:
a) predseda návrhovej a mandátovej komisie: Mgr. Jozef Pitoňák
b) členovia: MUDr. Cyril Václav, Peter Gábor
c) overovatelia zápisnice: Mgr. Slávka Birošíková, Ing. Michal Berežný
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu.
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Zuzanu Regitkovú.
2. Schválenie programu 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 13. OZ bol uvedený v pozvánke a zverejnený na úradnej
tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 07.09.2020. Prečítala program 13. OZ a vyzvala poslancov
na doplnenie alebo zmenu programu. Pozvánka tvorí prílohu zápisnice .
PROGRAM 13. OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie september – december
II. polroka 2020.
6. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu obce k 30.6.2020.
7. Informácia o rozpočtových opatreniach starostky obce: č. 4 zo dňa 8.6.2020, č. 5 zo dňa
24.6.2020 a č. 6. zo dňa 24.7.2020.

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre OFK Rakúsy.
Použitie rezervného fondu.
Návrh rozpočtového opatrenia č. 7.
Informácia o vydanom organizačnom poriadku OcÚ Rakúsy.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia kotolne
a vykurovania Základnej školy a Centra voľného času v obci Rakúsy“ realizovaného v rámci
Výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45.
13. Schválenie Regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá.
14. Rôzne.
14.1 Predaj pozemku Helene Talárovej, rod. Labudovej, Rakúsy 64, Rakúsy, C KN parc. č. 355
kultúry záhrady o výmere 96 m2 a C KN parc.č. 356 kultúry zastavané plochy a nádvoria o
výmere 120 m2 vo vlastníctve obce Rakúsy, k.ú. Rakúsy.
14.2 Predaj pozemku Slavomírovi Gažíkovi bytom Rakúsy 292 a manželke Zuzane Gažikovej
bytom Poľná 606, Ľubica, C KN p. č. 2249/77 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2
vo vlastníctve obce Rakúsy, k.ú. Rakúsy.
14.3 Žiadosť manželov: Stanislava Polhošku, Marcely Polhoškovej, bytom Rakúsy
č. 444 o kúpu obecného pozemku v osade Rakúsy, C KN p. č. 1054/294 ostatná plocha
o výmere 17 m2 vo vlastníctve obce Rakúsy, k.ú. Rakúsy.
14.4 Zabezpečenie dopravy žiakov s povinnou školskou dochádzkou do Kežmarku v školskom
roku 2020/2021.
14.5 Žiadosť Gustáva Pištu, Rakúsy č. 418 o poskytnutie návratnej pôžičky.
15. Interpelácie poslancov.
16. Diskusia.
17. Záver.
8.
9.
10.
11.
12.

Hlasovanie poslancov k programu 13. OZ : z prítomných 8 poslancov
- za program hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný,
Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík,
MUDr. Cyril Václav, Peter Gábor
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Miroslav Bilý
3. K bodu kontrola uznesení poslanec MUDr. Cyril Václav uviedol, že predložil na minulom OZ
uznesenie, ktoré bolo schválené poslancami a poznamenal, že nie je na stránke obce.
4. Informatívna správa o stave obce.
Starostka prečítala poslancom nasledovnú správu o dianí v obci od posledného zastupiteľstva:
- 27.6. Jánske ohne a spustenie osvetlenie kríža na ľajtách
- 2.7. školenie BOZP všetkých zamestnancov obecného úradu
- 6.7. zhutnenie vstupu na cyklochodník
- 27.7. stretnutie na obecnom úrade so splnomocnenkyňou vlády pre rómske komunity,
s predstaviteľmi
vyššieho územného celku v Prešove, s pánom riaditeľom SOU- Kušnierska ohľadne prestavby
priestorov školy na družstve v obci Rakúsy
- 30.7. školenie zamestnancov OcÚ firmou LOMTEC týkajúce sa elektronizácie dokumentov
- 31.7. podpísanie zmluvy s pánom Malinovským ohľadne čiastkových zmien územného plánu
- oprava komínov na nájomných bytoch v osade z dôvodu zatekania do podkrovných bytov
- uloženie dlažby pri výčape na futbalovom ihrisku
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- konštrukcia veže na futbalovom ihrisku na monitorovanie futbalových zápasov
- 3.8. prevenčná ročná kontrola multifunkčného ihriska
- 4.8. kolaudácia projektu „rozšírenie vodovodu v osade“
- 19.8. stretnutie s pánom z ministerstva kriminality na obecnom úrade ohľadne projektu, ktorý má
pomáhať predchádzať domácemu násiliu
- 27.8. stretnutie so školským úradom ohľadne organizácie školy na rok 2020/2021
- 31.8. prerokovanie Organizačného poriadku obce Rakúsy, Poriadku odmeňovania zamestnancov
obce Rakúsy a Pracovného poriadku obce Rakúsy s odborovou organizáciou v zastúpení pani
Guziovou v Starej Lesnej
- správa od pani poslankyne Birošíkovej ohľadne podania projektu Mantinelový systém a športové
vybavenie multifunkčného ihriska v obci Rakúsy. Požadovaná výška dotácie bola 7994,80e, projekt
neprešiel
- 1.9. bol menovaný nový pán riaditeľ ZUŠ v Rakúsoch na dobu 5 rokov, akademický sochár
Otto Korkoš
- odpis zrážok osobitného príjemcu za júl je 1882,53 za august je 1546,92
- oprava elektroinštalácie na budove hasičskej zbrojnice, zavedenie nefunkčných bleskozvodov
a následná revízia elektroinštalácie
- presťahovanie sa ZUŠ do nových zrekonštruovaných priestorov na celom prvom poschodí budovy
pána Ploščicu
- otvorenie prevádzky potravín FRESH
- opravy výtlkov v obci a zaasfaltovanie plochy pred obchodom
- stretnutie na OcÚ so zástupcami HZ – Kežmarok ohľadne vyhovenia žiadosti na hasičský automobil
pre DHZ Rakúsy

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie september – december
II. polroka 2020
Ing. Mária Bačíková oboznámila poslancov s plánom kontrolnej činnosti. Správa z kontroly všetkých
uznesení za rok 2019 bude predložená na najbližšom OZ a za rok 2020 v januári 2021.

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č.152 zo dňa 10.9.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 152: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný,
Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík,
MUDr. Cyril Václav, Peter Gábor
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Miroslav Bilý

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky.
uznesením č. 152
Termín: II. polrok 2020
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6. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu obce k 30.6.2020.
Starostka obce prenechala slovo ekonómke Mgr. Marcele Fiffikovej, ktorá stručne oboznámila
poslancov o rozpočte obce.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č.153 zo dňa 10.9.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 153 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný,
Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík,
MUDr .Cyril Václav, Peter Gábor.
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: -neprítomný: Miroslav Bilý

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
zobralo na vedomie monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu obce k 30.06.2020
uznesením č. 153

7. Informácia o rozpočtových opatreniach starostky obce: č. 4 zo dňa 8.6.2020. č 5 zo dňa
24.6.2020 a č. 6 zo dňa 24.7.2020
- 4. Zmena rozpočtu na rok 2020
Starostka informovala poslancov o vykonaných rozpočtových opatreniach. Materiály boli poslancom
doručené elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 154 zo dňa 10.9.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 154 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný,
Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík,
MUDr. Cyril Václav, Peter Gábor
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Miroslav Bilý

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
zobralo na vedomie 4. zmenu rozpočtu obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 4/2020 v zmysle vnútorného predpisu - Zásad hospodárenia s
finančnými prostriedkami obce Rakúsy, § 21, ods.1 (o postupe a zaraďovaní prostriedkov do
rozpočtu obce) podľa priloženej prílohy:

Bežné príjmy-obec
Bežné príjmy-RO

Schválený
Rozpočet na
rozpočet na rok rok 2020 po 3.
2020
zmene
4 331 596
4 385 397
3 562
18 299

4. Zmena
rozpočtu na
rok 2020
0
0

Rozpočet na
rok 2020 po
4. zmene
4 385 397
18 299
4

Kapitálové príjmy
obec
Finančné operácie
príjmové-obec
Príjmy spolu

Bežné výdavky-obec
Bežné výdavky-RO
Kapitálové výdavky
obec
Finančné operácie
výdavkové-obec
Výdavky spolu
Termín: ihneď

8 000

1 000

0

1 000

145 000

210 479

0

210 479

4 488 158

4 615 175

0

4 615 175

Schválený
Rozpočet na
rozpočet na rok rok 2020 po 3.
2020
zmene
1 875 230
1 948 578
2 244 277
2 269 946
367 412
395 412

4. Zmena
rozpočtu na
rok 2020
0
0
0

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

0

1 239

1 239

1 239

4 488 158

4 615 175

0
4 615 175
zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 154

-5. Zmena rozpočtu na rok 2020
Starostka informovala poslancov o vykonaných rozpočtových opatreniach. Materiály boli poslancom
doručené elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č.155 zo dňa 10.9.2020 .
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 155 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný,
Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík,
MUDr. Cyril Václav, Peter Gábor
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Miroslav Bilý

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
zobralo na vedomie 5. zmenu rozpočtu obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 5/2020 v zmysle vnútorného predpisu - Zásad hospodárenia s
finančnými prostriedkami obce Rakúsy, § 21, ods.1 (o postupe a zaraďovaní prostriedkov do
rozpočtu obce) podľa priloženej prílohy:

Bežné príjmy-obec
Bežné príjmy-RO
Kapitálové príjmy
obec

Schválený
Rozpočet na
rozpočet na rok rok 2020 po 4.
2020
zmene
4 331 596
4 385 397
3 562
18 299
8 000
1 000

5. Zmena
rozpočtu na
rok 2020
+ 3 812
0
0

Rozpočet na
rok 2020 po
5. zmene
4 389 209
18 299
1 000

5

Finančné operácie
príjmové-obec
Príjmy spolu

Bežné výdavky-obec
Bežné výdavky-RO
Kapitálové výdavky
obec
Finančné operácie
výdavkové-obec
Výdavky spolu
Termín: ihneď

145 000

210 479

0

210 479

4 488 158

4 615 175

+ 3 812

4 618 987

Schválený
Rozpočet na
rozpočet na rok rok 2020 po 4.
2020
zmene
1 875 230
1 948 578
2 244 277
2 269 946
367 412
395 412

5. Zmena
rozpočtu na
rok 2020
+ 2 332
+ 1 480
0

Rozpočet na
rok 2020 po
5. zmene
1 950 910
2 271 426
395 412

0

1 239

1 239

1 239

4 488 158

4 615 175

+ 3 812
4 618 987
zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 155

-6. Zmena rozpočtu na rok 2020
Starostka informovala poslancov o vykonaných rozpočtových opatreniach. Materiály boli poslancom
doručené elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 156 zo dňa 10.9.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 156 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný,
Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík,
MUDr. Cyril Václav, Peter Gábor
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: -

- neprítomný: Miroslav Bilý
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
zobralo na vedomie 6. zmenu rozpočtu obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 6/2020 v zmysle vnútorného predpisu - Zásad hospodárenia s
finančnými prostriedkami obce Rakúsy, § 21, ods.1 (o postupe a zaraďovaní prostriedkov do
rozpočtu obce) podľa priloženej prílohy:

Bežné príjmy-obec
Bežné príjmy-RO
Kapitálové príjmy
obec

Schválený
Rozpočet na
rozpočet na rok rok 2020 po 5.
2020
zmene
4 331 596
4 389 209
3 562
18 299
8 000
1 000

6. Zmena
rozpočtu na
rok 2020
+ 18 412
0
0

Rozpočet na
rok 2020 po
6. zmene
4 407 621
18 299
1 000
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Finančné operácie
príjmové-obec
Príjmy spolu

Bežné výdavky-obec
Bežné výdavky-RO
Kapitálové výdavky
obce
Finančné operácie
výdavkové-obec
Výdavky spolu
Termín: ihneď

145 000

210 479

0

210 479

4 488 158

4 618 987

+ 18 412

4 637 399

Schválený
Rozpočet na
rozpočet na rok rok 2020 po 5.
2020
zmene
1 875 230
1 950 910
2 244 277
2 271 426
367 412
395 412

6. Zmena
rozpočtu na
rok 2020
0
+ 18 412
0

Rozpočet na
rok 2020 po
6. zmene
1 950 910
2 289 838
395 412

0

1 239

1 239

1 239

4 488 158

4 618 987

+ 18 412
4 637 399
zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 156

8. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre OFK Rakúsy.
Starostka informovala poslancov o poskytnutí dotácie pre OFK Rakúsy.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 157 zo dňa 10.9.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 157 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný,
Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík,
MUDr. Cyril Václav, Peter Gábor
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Miroslav Bilý

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch v súlade s čl. 4 písm. b) VZN č. 1/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce a v nadväznosti na uznesenie č. 122 zo dňa 22.4.2020
zobralo na vedomie a schválilo žiadosť o navýšenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre
OFK Rakúsy vo výške 5 000 €.
uznesením č. 157

9. Použitie rezervného fondu.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
V diskusii k bodu č. 9 vystúpili poslanci :
- MUDr. Cyril Václav- nevidí dôvod čerpať rezervný fond, situácia nie je taká ako sa prezentuje. Treba
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zmeniť zmluvu s právnikom a stiahnuť uznesenie. A aj počet pracovníkov sa navyšuje.
-Ján Vida- zbytočne vyhodené peniaze, tiež nevidí dôvod čerpať rezervný fond.
-Ing. Jaroslav Mačičák- osobne rieši veci s pani ekonómkou a súhlasí s posilnením ekonomického
úseku, nakoľko vie čo jej práca obnáša. Bez ohľadu na Coronu bola potrebná posila. S pani
ekonómkou si prešli komplet rozpočet a prišli na to, že príchod peňazí bude tak nízky, že bude
potrebné nové rozpočtové opatrenie.
-Mgr. Marcela Fiffiková- navrhuje realizáciu personálneho auditu, kvôli novej posile.
Diskusia poslancov o finančných prostriedkoch, ktoré chce obec využiť na právnika:
Poslanci nesúhlasia s využitím sumy 84 000 € na právne služby.
-PaedDr. Jaroslav Vaľo- suma sa nemusí vyčerpať kompletne a nie je predpoklad, že celá suma bude
vynaložená na právne služby.
-Ján Vida- kladie otázku či suma sa môže vyčerpať do pol roka? Do roka?
-MUDr. Cyril Václav- suma mala byť nastavená reálne.
-Mgr. Slávka Birošíková- kde sú peniaze ktoré sa ušetrili na akciách počas Corony?
-Starostka obce - peniaze sa vždy točia a využívajú, boli presunuté v rozpočtovom opatrení, ktoré
poslanci včas dostali.
-Ing. Jaroslav Mačičák- prejde s pani ekonómkou pre a proti ,aby sa mohlo niekde pohnúť. Sú
potrebné rozpočtové opatrenia aj kvôli vode v osade na cintoríne, kde je to dosť vážne.
-Ing. Jaroslav Mačičák a Peter Gábor- priblížili situáciu na cintoríne v osade.
- diskusia poslancov o cintoríne v osade + diskusia poslancov o hydrante v osade, z ktorého tečie voda
non-stop .
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie poslancov k bodu č. 9 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali:
3 - Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný, Peter Gábor
- proti uzneseniu hlasovali: 3 - Pavol Bjalončík, MUDr. Cyril Václav, Ján Vida
- zdržali sa hlasovania:
2 - Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák
- nehlasovali: - neprítomný: -Miroslav Bilý

Uznesenie NEBOLO PRIJATÉ
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch, v nadväznosti na uznesenie č. 108 zo dňa 16.4.2020
neschválilo použitie rezervného fondu v sume 83 685 EUR na bežné výdavky.

10. Návrh rozpočtového opatrenia č. 7. –
STIAHNUTÝ NÁVRH starostkou obce z dôvodu NEPRIJATIA UZNESENIA o použití
rezervného fondu.
Návrh uznesenia stiahnutý starostkou obce z dôvodu neschválenia uznesenia- Použitie
rezervného fondu, na ktorý priamo nadväzovalo uznesenie s rozpočtovým opatrením č. 7.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
neschválilo 7. zmenu rozpočtu obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 7/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c), d) zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
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Bežné príjmy-obec
Bežné príjmy-RO
Kapitálové príjmyobec
Finančné operácie
príjmové-obec
Príjmy spolu

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

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

Rozpočet na
rok 2020 po 6.
zmene
4 407 621
18 299
1 000

7. Zmena
rozpočtu na
rok 2020
+ 3 407
+ 1 321
0

Rozpočet na
rok 2020 po
7. zmene
4 411 028
19 620
1 000

145 000

210 479

+ 83 685

294 164

4 488 158

4 637 399

+ 88 413

4 725 812

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

Rozpočet na
rok 2020 po 6.
zmene
1 950 910
2 289 838
395 412

7. Zmena
rozpočtu na
rok 2020
+ 91 000
+ 4 713
- 7 300

Rozpočet na
rok 2020 po
7. zmene
2 041 910
2 294 551
388 112

1 239

1 239

0

1 239

4 488 158

4 637 399

+ 88 413
4 725 812
zodpovednosť: OcÚ

11. Informácia o vydanom organizačnom poriadku OcÚ Rakúsy.
Starostka informovala poslancov o vydanom organizačnom poriadku OcÚ. Materiály boli poslancom
doručené elektronicky pred konaním OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 158 zo dňa 10.9.2020
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 158 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný,
Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík,
MUDr. Cyril Václav, Peter Gábor
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Miroslav Bilý

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
zobralo na vedomie informáciu starostky obce o vydanom organizačnom poriadku OcÚ
Rakúsy s účinnosťou od 1. septembra 2020
uznesením č. 158
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12. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia
kotolne a vykurovania Základnej školy a Centra voľného času v obci Rakúsy“ realizovaného
v rámci Výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred konaním OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 159 zo dňa 10.9.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 159 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný,
Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík,
MUDr. Cyril Václav, Peter Gábor
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: -neprítomný: Miroslav Bilý
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
zobralo na vedomie
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 84 410,81 € za účelom realizácie
projektu „Rekonštrukcia kotolne a vykurovania Základnej školy a Centra voľného času v obci
Rakúsy“ realizovaného v rámci Výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 vyhlásenej Slovenskou
inovačnou a energetickou agentúrou v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce,
a schválilo
a) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
4 547,94 € z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 90 958,75€,
c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
uznesením č. 159
Úprava podprogramu 7.2. Základná škola – rozpočet zriaďovateľa v nadväznosti na uznesenie
č. 159
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č.160 zo dňa 10.9.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 160 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný,
Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík,
MUDr. Cyril Václav, Peter Gábor
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: -neprítomný: Miroslav Bilý

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch v nadväznosti na uznesenie č. 159
schválilo úpravu podprogramu 7.2. - zabezpečiť rekonštrukciu kotolne a vykurovania
v budove základnej školy v osade.
uznesením č. 160
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13. Schválenie nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 161 zo dňa 10.9.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 161 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 7 - Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný,
Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav,
Peter Gábor
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: 1 - Pavol Bjalončík
- nehlasovali: -neprítomný: Miroslav Bilý

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
schválilo regionálnu nízkouhlíkovú stratégiu pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá,
zverejnenú na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 25. augusta 2020.
uznesením č. 161

14.1. Predaj pozemku Helene Talárovej, rod. Labudovej, Rakúsy 64, Rakúsy, C KN parc. č. 355
kultúry záhrady o výmere 96 m2 a C KN parc.č. 356 kultúry zastavané plochy a nádvoria o
výmere 120 m2 vo vlastníctve obce Rakúsy, k.ú. Rakúsy.
V diskusii k bodu č. 14.1 vystúpil:
Ing. Jaroslav Mačičák- Dáva návrh na prehodnotenie ceny za m2, cenu treba aktualizovať, nie je
adekvátna
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 162 zo dňa 10.9.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 162 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný,
Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík,
MUDr. Cyril Václav, Peter Gábor
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: -neprítomný: Miroslav Bilý

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov
schválilo prevod - predaj pozemku C KN parc. č. 355 kultúry záhrady o výmere 96 m2 a
pozemku C KN parc.č. 356 kultúry zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2 za sumu
7,35 €/m2, čo predstavuje celkovú sumu 1 587,60 € (slovom jedentisícpäťstoosemdesiatsedem
eur a šesťdesiat centov), Helene Talárovej, rod. Labudovej, bytom Rakúsy 64, vedených
katastrálnym odborom Okresného úradu v Kežmarku na LV č.1, ktorý je prípadom hodným
osobitného zreteľa z nasledovných dôvodov: uvedené parcely žiadateľka užíva ako dvor viac
ako 30 rokov a sú čiastočne ohradené plotom v intraviláne k.ú. obce Rakúsy a jedná sa o
dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku. Náklady súvisiace s vkladom vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúca.
uznesením č. 162
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14.2. Predaj pozemku Slavomírovi Gažikovi bytom Rakúsy 292 a manželke Zuzane Gažikovej
bytom Poľná 606, Ľubica, C KN p. č. 2249/77 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 vo
vlastníctve obce Rakúsy, k.ú. Rakúsy.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 163 zo dňa 10.9.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 163 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 -Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný,
Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík,
MUDr. Cyril Václav, Peter Gábor
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: -neprítomný: Miroslav Bilý

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov
schválilo prevod - predaj pozemku C KN parc. č. 2249/77 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 24 m2 za sumu 7,35 €/m2, čo predstavuje celkovú sumu 176,40 € (slovom
stosedemdesiatšesť eur a štyridsať centov), Slavomírovi Gažikovi, rod. Polhošovi, Rakúsy 292
a manželke Zuzane Gažikovej, rod. Gažikovej, Poľná 606, Ľubica, Podľa návrhu
Geometrického plánu č. 27/2016 zo dňa 27.09.2016 na oddelenie a majetkovo právne
vysporiadanie C KN parc. č. 2249/77 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2
vyhotoveným: GEOAUTO-SKD Dušanom Selvekom, Suchá Hora 8, 060 01 Kežmarok,
autorizačne overeným Ing. Vladimírom Kupčom dňa 27.09.2016, úradne overeným dňa
20.10.2016 pod č. G1 693/16 Ing. Ivetou Kapolkovou, ktorý vznikol z parcely C KN 2249/3
zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 345 m2 vedenej katastrálnym odborom Okresného
úradu v Kežmarku na LV č.675, ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa z
nasledovných dôvodov: na uvedenej parcele majú manželia v osade Rakúsy postavený
rodinný dom v intraviláne k. ú. obce Rakúsy a jedná sa o dodatočné vysporiadanie vlastníctva
k pozemku. Náklady súvisiace s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností budú
znášať kupujúci.
uznesením č. 163
14.3. Žiadosť manželov: Stanislava Polhošku, Marcely Polhoškovou, bytom Rakúsy č. 444
o kúpu obecného pozemku v osade Rakúsy, C KN p.č. 1054/294 ostatná plocha o výmere 17 m2
vo vlastníctve obce Rakúsy, k.ú. Rakúsy.
V diskusii k bodu č. 14.3 vystúpili:
Ján Vida- nemôže a ani nechce vstúpiť na cudzí pozemok, z dôvodu ohrozovania vlastnej bezpečnosti,
po skúsenosti na č. d. 45,46.
Ing. Jaroslav Mačičák- poznamenal, že obec vydá písomné poverenie na preverenie pozemku
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
zobralo na vedomie žiadosť Stanislava Polhošku, rod. Polhoška bytom Rakúsy 444 a manželky
Marcely Polhoškovej, rod. Polhošová, bytom Rakúsy 444 o kúpu obecného pozemku v osade Rakúsy,
C KN p. č. 1054/294 ostatná plocha o výmere 17 m2 vo vlastníctve obce Rakúsy, k. ú. Rakúsy.
Žiadosť bude prerokovaná na ďalšom OZ až po preskúmaní umiestnenia bytu predsedom stavebnej
komisie a po predložení jeho odporúčania respektíve neodporúčania na následné schválenie
žiadosti.
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14.4. Zabezpečenie dopravy žiakov s povinnou školskou dochádzkou do Kežmarku v školskom
roku 2020/2021.
V diskusii k bodu č. 14.4 vystúpil:
MUDr. Cyril Václav- dáva návrh na dôkladnejšie sledovanie vyžívania autobusu, lebo dostal
informáciu, že autobusy nie sú využívané efektívne
Starostka obce- bude to monitorovať a zváži, či nebudú stačiť mikrobusy.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 164 zo dňa 10.9.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 164 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný,
Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík,
MUDr. Cyril Václav, Peter Gábor
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: -neprítomný: Miroslav Bilý

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
schválilo vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečenie dopravy žiakov s povinnou
školskou dochádzkou do Kežmarku a späť, v školskom roku 2020/2021 vo výške 60 000,- EUR
uznesením č. 164
14.5. Žiadosť Gustáva Pištu, Rakúsy č. 418 o poskytnutie návratnej pôžičky.
V diskusii k bodu č. 14.5 vystúpili:
MUDr. Cyril Václav: poznamenal, že poslanci dostali žiadosť bez návrhu a komentára a pýta sa, prečo
to je v bode programu, keď obec nesmie poskytnúť návratnú pôžičku?
Starostka obce: dala to do programu kvôli tomu, že to bolo adresované nie len jej ale aj poslancom
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene niektorých predpisov nie je zákonom povolené poskytnutie pôžičky či
návratnej výpomoci fyzickej osobe.

Poslanecké návrhy uznesení:
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 165 zo dňa 10.9.2020.
Osadenie rigolov v časti Rakúsy – na nedokončenom úseku medzi p.- Kriššákovou a p.
Hodorovičom, pri ceste od p. Štefana Vojtaššáka ml. smerom nadol a na Poľskej ceste
nedokončený úsek od p. Vidu po p. Heldáka.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 165 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 6 - Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík, MUDr. Cyril Václav
- proti uzneseniu hlasovali: 1 - Peter Gábor
- zdržali sa hlasovania:
1 - Ing. Michal Berežný
- nehlasovali: -neprítomný: Miroslav Bilý
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Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
uložilo OcÚ
zabezpečiť osadenie nových rigolov (U profilov) na nedokončenom úseku medzi p.
Kriššákovou a p. Hodorovičom, pri ceste od p. Štefana Vojtaššáka ml. smerom nadol a na
Poľskej ceste nedokončený úsek od p. Vidu po p. Heldáka.
uznesením č. 165
Termín: november 2020

zodpovednosť: OcÚ

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 166 zo dňa 10.9.2020.
Osadenie rigolov v časti Rakúsy – osada na pravej strane od domu č. 374 po hlavnú cestu.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 166 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali:
6 - Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, Mgr. Slávka Birošíková,
Pavol Bjalončík, MUDr. Cyril Václav, Peter Gábor
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania:
2 - Ing. Michal Berežný, Mgr. Jozef Pitoňák
- nehlasovali: -neprítomný: Miroslav Bilý

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
uložilo OcÚ
zabezpečiť osadenie rigolov v časti Rakúsy – osada na pravej strane od domu č. 374 po
hlavnú cestu.
uznesením č. 166
Termín: november 2020

zodpovednosť: OcÚ

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č.167 zo dňa 10.9.2020
Zhotovenie rampy - sklopky na prejazde medzi cintorínom a p. Milanom Václavom.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 167 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík, MUDr. Cyril Václav, Peter Gábor,
Ing. Michal Berežný
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: -neprítomný: Miroslav Bilý

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
schválilo zhotovenie rampy - sklopky na prejazde medzi cintorínom a p. Milanom Václavom,
ktorá umožní prejazd áut v prípade potreby.
Zabezpečenie uložilo OcÚ.
uznesením č. 167
Termín: do konca októbra

zodpovednosť: OcÚ
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15. Interpelácie poslancov
Starostka otvorila interpeláciu poslancov.
Ing. Jaroslav Mačičák - na spomalenie áut v osade navrhuje osadiť na cestu spomaľovač alebo
dopravnú značku 30km/hod+ zvýrazniť priechod pre chodcov
PaedDr. Jaroslav Vaľo - spomaľovače aj dopravnú značku už riešil, nie je to možné, cesta je štátna
Mgr. Slávka Birošíková - navrhuje opraviť vjazd do osady + vysadiť stromy na cintoríne v osade,
aby zadržiavali vlahu
Starostka obce - najprv je potrebné cintorín odvodniť a opraviť oplotenie
Mgr. Jozef Pitoňák - netreba začínať nič nové, dokončiť to, čo je nedokončené- treba osadiť rigoly
v časti Rakúsy – na nedokončenom úseku medzi p.- Kriššákovou a p. Hodorovičom, pri ceste od p.
Štefana Vojtaššáka ml. smerom nadol a na Poľskej ceste nedokončený úsek od p. Vidu po p. Heldáka.
Starostka obce - nie sú peniaze, poslanci neschválili použitie prostriedkov z rezervného fondu,
v rozpočte je málo peňazí cca 2 000 €, ktoré nepostačujú
Ing. Mária Bačíková - sú 2 možnosti- zmeniť sumu prostriedkov rezervného fondu alebo obec môže
požiadať o úver
-poslanci s touto možnosťou nesúhlasia
Mgr. Jozef Pitoňák - navrhuje opraviť breh na cintoríne pri kríži, pre lepšiu bezpečnosť obyvateľov
p. Katarína Gancarčíková- faktúry nie sú pravidelne zverejňované na stránke obce, posledné sú
zverejnené v júli
Starostka obce - faktúry sa zverejňujú externe, vždy v limite
Ján Vida - navrhuje zhotovenie rampy - sklopky na prejazde medzi cintorínom a p. Milanom
Václavom.
- poslanci s týmto návrhom súhlasia a bolo prijaté uznesenie č. 167
16. Diskusia
Starostka obce otvorila bod programu diskusia.
Zvukový záznam z diskusie je zverejnený na internetovej stránke obce.
17. Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ a ukončila
zasadnutie 13. obecného zastupiteľstva o 20,30 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 13. obecného zastupiteľstva zverejnené na úradnej tabuli
obce a webovom sídle obce http://www. rakusy.sk
Zvukové nahrávky z 13 obecného zastupiteľstva zo dňa 10.09.2020 zverejnené na webovom sídle
obce http://www. rakusy.sk

Zápisnicu zapísala: Zuzana Regitková v. r.
Overovatelia zápisnice:
Ing. Michal Berežný v. r.
Mgr. Slávka Birošíková v. r.
PaedDr. Jaroslav Vaľo v. r.
prednosta OcÚ
Mgr. Lenka Fedáková v. r.
starostka obce
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