Z Á PIS N I CA
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 10. júna 2021

Prítomní poslanci v počte 9 :
Ján Vida, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, Peter Gábor, Miroslav
Bilý, Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík, Ing. Michal Berežný
Ostatní prítomní:
starostka obce Mgr. Lenka Fedáková
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo
hlavná kontrolórka Ing. Mária Bačíková
Začiatok 22. OZ a koniec 22. OZ:
16.04 hod. – 20.02 hod.
Zasadnutie 22. OZ otvorila starostka obce. Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov je 9.
Poslanci, ktorí odišli skôr z OZ, čas: Ing. Jaroslav Mačičák, 19.32 hod.

1. Otvorenie zasadnutia 22. OZ, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
Starostka obce Mgr. Lenka Fedáková privítala prítomných, otvorila OZ a navrhla členov návrhovej a
mandátovej komisie:
a) predseda návrhovej a mandátovej komisie: Ing. Michal Berežný
b) členovia: Ing. Jaroslav Mačičák, Mgr. Slávka Birošíková
c) overovatelia zápisnice: Mgr. Jozef Pitoňák, Peter Gábor
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Zuzanu Regitkovú.
Hlasovanie poslancov k návrhovej komisii, zapisovateľke a overovateľov zápisnice.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

2. Schválenie programu 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 22. OZ bol uvedený v pozvánke a zverejnený na úradnej
tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 08.06.2021. Prečítala program 22. OZ a vyzvala poslancov
na doplnenie alebo zmenu programu. Program tvorí prílohu zápisnice.

PROGRAM 22. OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

3. Kontrola uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce.
5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 5.
6. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Rakúsy k 31.03.2021.
7. Návrh záverečného účtu obce Rakúsy za rok 2020.
8. Žiadosť OFK Rakúsy.
9. Informácia o založení občianskeho združenia Motoklub Rakúsy.
10. Žiadosť o. z. Motoklub Rakúsy.
11. Návrh VZN č. 2/2021 o financovaní základných škôl, materských škôl a školských zariadení,
zriadených na území obce Rakúsy.
12. Návrh na schválenie odpredaja pozemkov v lokalite osada Rakúsy v rámci realizácie národného
projektu „Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít“, ITMS2014+kód 312051Y209.
13. Rôzne.
13.1. Informácia o kamerovom systéme v obci.
13.2. Informácia o delegovaní členov do rady CVČ Rakúsy, ZŠ s MŠ Rakúsy.
14. Interpelácie poslancov.
15. Diskusia.
16. Záver.
Hlasovanie poslancov k programu 22. OZ: z prítomných 9 poslancov
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

3. Kontrola uznesení
Starostka obce oboznámila poslancov o plnení uznesení. Uznesenia sa plnia priebežne.

4. Informatívna správa o stave obce.
Starostka obce prečítala poslancom nasledovnú správu.
-16. mája 2021 testovanie v obci a osade.
Obec 113/0, osada 154/2
-4. 6. 2021 Výberové konanie na garanta KC, výberové konanie úspešne absolvovala pani Mgr.
Talárová Renáta
-Odpoveď pána Jána Pištu na uznesenie č. 226, kde obec súhlasila s odkúpením pozemku pod cestou
na komunikácii IBV juh za 500,00 € je, že chce svojich 5000,00 €, ktoré investoval, inak si tam
máme spraviť slepú ulicu
-Na základe uznesenia OZ č. 227 som si dohodla stretnutie s pánom advokátom ohľadne Obecného
družstva služieb Rakúsy. Keďže ja nie som kompetentná na to, aby som konala v mene Obecného
družstva služieb, požiadala som preto pána poslanca Václava, ako člena povereného členskou
schôdzou o oslovenie Inšpektorátu práce Prešov, Daňového úradu Prešov – kontaktné miesto
Kežmarok a Sociálnej poisťovne Kežmarok, keďže boli zistené pohľadávky z roku 2012, kde bola
Obecnému družstvu služieb Rakúsy vyrúbená pokuta vo výške 50 000 Sk, a tá nebola uhradená, kde
následne vznikajú penále a v tomto prípade nie je možný výmaz z Obchodného registra SR. Je
potrebné zistiť pohľadávky, a zistené pohľadávky uhradiť. Poprosím pána poslanca Václava, aby
k tomuto bodu zaujal stanovisko.
-P. poslanec Václav zobral na vedomie.
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5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 5.
Materiály boli poslancom doručene elektronicky pred OZ.
Ekonómka obce priblížila poslancom rozpočtové opatrenie č. 5.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 229 zo dňa 10.06.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 229 zo dňa 10.06.2021.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Schvaľuje 5. zmenu rozpočtu Obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 5/2021 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 so zakomponovanými zmenami
v programoch 5.1 a 5.2:
Schválený
Rozpočet na
5. zmena
Rozpočet na
rozpočet na
rok 2021 po 4.
rozpočtu na
rok 2021 po 5.
rok 2021
zmene
rok 2021
zmene
Bežné príjmy-obec

4 395 528

4 382 805

+ 2 000

4 384 805

Bežné príjmy-RO

3 042

3 042

0

3 042

Kapitálové príjmyobec

1 000

1 000

+ 4 000

5 000

Finančné operácie
príjmové-obec

190 000

270 328

+ 21 310

291 638

4 589 570

4 657 175

+ 27 310

4 684 485

Príjmy spolu

Schválený
rozpočet na
rok 2021

Rozpočet na
rok 2021 po 4.
zmene

Rozpočet na
rok 2021 po 5.
zmene

5. zmena
rozpočtu na
rok 2021

Bežné výdavky-obec

1 836 530

1 974 654

+ 260

1 974 914

Bežné výdavky-RO

2 484 768

2 408 849

0

2 408 849

267 020

272 420

+ 27 050

299 470

1 252

1 252

0

1 252

4 589 570

4 657 175

+ 27 310

4 684 485

Kapitálové výdavkyobec
Finančné operácie
výdavkové-obec
Výdavky spolu

uznesením č. 229
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6. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Rakúsy k 31.03.2021.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Ekonómka obce oboznámila poslancov o čerpaní rozpočtu k 31.03.2021.
V diskusii k bodu č. 6 vystúpili:
Mgr. Jozef Pitoňák- opýtal sa, aký je stav k dnešnému dátumu? Či bolo už nejaké čerpanie rozpočtu?
Ekonómka reagovala, že čerpanie k 30.06.2021 bude v septembri.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh k bodu č. 6.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 226 zo dňa 13.05.2021.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu obce Rakúsy k 31.03.2021.

7. Návrh záverečného účtu obce Rakúsy za rok 2020.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.

Ekonómka obce Marcela Fiffiková stručne predstavila dokument "Návrh záverečného účtu
obce za rok 2020". Uviedla, že návrh ZÚ obsahuje rozpočet obce na rok 2020, rozbor plnenia
príjmov a výdavkov, výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020, tvorbu a použitie
prostriedkov fondov, bilanciu aktív a pasív k 31.12.2020, prehľad o stave a vývoji dlhu k
31.12.2020, prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce, finančné usporiadanie
vzťahov voči zriadeným a založeným právnickým osobám, štátnemu rozpočtu, štátnym
fondom a rozpočtom iných obcí. Prílohou ZÚ je aj hodnotenie plnenia programov a
podprogramov, a to finančné plnenie a plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov.
Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený na zasadnutí OZ dňa 14.11.2019 vo výške
4 488 tis. EUR v príjmovej aj výdavkovej časti. Rozpočet bol v priebehu roka 2020 zmenený
štrnásťkrát. Rozpočet po poslednej zmene bol v príjmoch a vo výdavkoch vo výške 4 710 tis.
EUR. Skutočné bežné príjmy, t.j. príjmy obce a troch rozpočtových organizácií zriadených
obcou boli vo výške 4 499 tis. EUR, bežné výdavky vo výške 4 189 tis. EUR, výsledkom
bežného rozpočtu je prebytok vo výške 310 tis. EUR. Skutočné kapitálové príjmy boli vo
výške 44 tis. EUR, kapitálové výdavky vo výške 275 tis. EUR. Výsledkom kapitálového
rozpočtu je schodok vo výške 231 tis. EUR. Výsledkom bežného a kapitálového rozpočtu je
prebytok vo výške 79 tis. EUR. Tento prebytok sa upravuje o 81 tis. EUR, a to o nevyčerpané
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na bežné výdavky - na prenesený výkon
štátnej správy na úseku školstva a na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa (dotácia na stravu), o nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv
podľa zákona o dotáciách a o nevyčerpané prostriedky školského stravovania. Po tejto úprave
vznikne schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 2 tis. EUR. Súčasťou rozpočtu sú
aj finančné operácie. Príjmové FO boli vo výške 190 tis. EUR, výdavkové FO vo výške 1 tis.
EUR. Rozdielom finančných operácií je prebytok vo výške necelých 189 tis. EUR. Tento
prebytok bol v roku 2020 použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu
v sume 2 089,39 EUR. Zostatok finančných operácií v sume 186 314,15 EUR je navrhnutých
na tvorbu rezervného fondu.
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Stav rezervného fondu bol k 1.1.2020 vo výške necelých 160 tis. EUR, prírastok bol
202 tis. EUR - z finančných operácií z roku 2019. Rezervný fond bol v roku 2020 použitý na
kapitálové výdavky - na stavebné úpravy na obecnom úrade, na kamerový systém, na miestne
komunikácie a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kotolne a vykurovania v budove
základnej školy, celkom vo výške 124 tis. EUR. Zostatok rezervného fondu k 31.12.2020 je
237 528,12 EUR.
Celkové pohľadávky obce k 31.12.2020 sú vo výške 138 659 EUR. Tvoria ich
predovšetkým pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov obce, t.j. z miestnych daní a
poplatkov.
Všetky finančné vzťahy voči zriadeným a založeným právnickým osobám, štátnemu
rozpočtu a rozpočtom iných obcí sú vysporiadané. Z rozpočtu obce boli poskytnuté dotácie
DHZ Rakúsy, OFK Rakúsy a HK Kežmarok, o.z.

Hlavná kontrolórka obce prečítala poslancom správu k bodu programu č. 7.
V diskusii k bodu č. 7 vystúpili:
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa, či poslanci dostanú aj správu finančnej komisie?
Čakal, že k záverečnému účtu sa vyjadrí aj šéf FK, pán zástupca.
Ing. Jaroslav Mačičák- prešiel si to celé s pani ekonómkou. Potvrdil a dal poslancom odpoveď na
schválenie.
MUDr. Cyril Václav- vyjadril sa k rezervnému fondu. Skonštatoval, že sme boli v roku, kde hrozili
podielové dane nižšie, ukazovatele na bežných výdavkoch. V čase, keď ostatné samosprávy šetrili,
naša nie.
V správach nebola spomenutá výška investície detského ihriska v obci, keď ako poslanec žiadal
o podanie informácie ohľadom danej investície. Suma je vyššia s porovnaním s inými ihriskami.
Starostka obce- vzhľadom na to, aký tam bol terén, bola cena ihriska vyššia.
MUDr. Cyril Václav- osvetlenie kríža a nápisu obce- takéto investície sa dajú zrealizovať oveľa
lacnejšie.
Investícia projektu na parkovacie miesta- keď bolo treba šetriť, boli sme veľkorysí.
Opýtal sa, koľko stála výstavba cesty?
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 230 zo dňa 10.06.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 230 zo dňa 10.06.2021.
Prezentácia: 9
za: 5
proti: 0
zdržali sa: 4
Zdržali sa: Ján Vida, MUDr. Cyril Václav, Pavol Bjalončík, Peter Gábor

nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu Obce
Rakúsy za rok 2020.
Schválilo Záverečný účet Obce Rakúsy za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Zobralo na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia po úprave vo výške 2 089,39 EUR.
Schválilo použitie zostatku finančných operácií v sume
rezervného fondu.

186 314,15

EUR

na tvorbu

uznesením č. 230
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8. Žiadosť OFK Rakúsy.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 231 zo dňa 10.06.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 231 zo dňa 10.06.2021.
Prezentácia: 9
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
Nehlasoval: Peter Gábor

nehlasoval: 1

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie žiadosť OFK Rakúsy o dotáciu vo výške 15.000,00 € na činnosť
a prevádzkové potreby klubu, postup do vyššej 7. triedy, navýšenie počtu zápasov a zriadenie
prípravky pre deti.
Schválilo dotáciu OFK Rakúsy vo výške 15.000,00 € na činnosť a prevádzkové potreby klubu,
postup do vyššej 7. triedy, navýšenie počtu zápasov a zriadenie prípravky pre deti.

9. Informácia o založení občianskeho združenia Motoklub Rakúsy.
Poslanec Ing. Jaroslav Mačičák oboznámil poslancov o založení Motoklubu v obci:
Informoval prítomných o založení občianského združenia u nás v obci Rakúsy, s názvom Motoklub
Rakúsy.
Občianske združenie bolo založené z iniciatívy nadšencov pre šport, konkrétne motokros, ktorí chcú
podporovať a rozvíjať šport v obci Rakúsy. Sú to mladí nadšení chlapci, ktorí cez občianské združenie
chcú hlavne:
• podporovať vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,
• podporovať a rozvíjať motošport v kategóriách MOTOCROSS, COUNTRYCROSS,
ENDURO a ATV, zvlášť vo forme účasti na súťažiach a vytvorení podmienok pre rozvoj
kladného vzťahu detí a mládeže k tomuto športu,
• organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a
kultúrne aktivity a podujatia.
Sme radi, že aj týmto spôsobom môžeme propagovať a podporovať športovú činnosť mladých ľudí
a tým prispieť k rozvoju obce Rakúsy, a jej zviditeľneniu širokému okoliu.
Logo Motoklubu v prílohe zápisnice.

10. Žiadosť o. z. Motoklub Rakúsy.
V diskusii k bodu č. 10 vystúpili:
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa poslanca Mačičáka, koľko je členov Motoklubu?
Ing. Jaroslav Mačičák- cca 15 ľudí.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa, aké budú poplatky členov Motoklubu a či občania Rakús budú
mať nejaké výhody?
Ing. Jaroslav Mačičák- 30,00 € ročne. A nebude stanovené či ide alebo nejde o občana Rakús. Členský
poplatok bude pre všetkých rovnaký.
Mgr. Slávka Birošíková- čo zahŕňa poplatok?
Ing. Jaroslav Mačičák- 30,00 € je členský poplatok, ktorý zahŕňa používanie dráhy, tričká.....
MUDr. Cyril Václav- vyjadril sa, že poslanci musia dať súhlas aj na to, aby Motoklub mohol používať
erb obce. Navrhol prijať uznesenie.
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Mgr. Slávka Birošíková- do uznesenia treba napísať „počas činnosti o.z.“
Ján Vida- Navrhol prijať uznesenie pre všetkých, ktorí používajú erb,
t.j. stolnotenisový oddiel, Futbalový klub, Hasičské družstvo.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 232 zo dňa 10.06.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 232 zo dňa 10.06.2021.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie žiadosť Motoklub Rakúsy o.z. o dotáciu vo výške 5.000,00 € na činnosť
a prevádzkové potreby klubu, motokrosové a endurové súťaže.
Schválilo dotáciu pre Motoklub Rakúsy o.z. vo výške 5.000,00 € na činnosť a prevádzkové
potreby klubu, motokrosové a endurové súťaže.
uznesením č. 232
11. Návrh VZN č. 2/2021 o financovaní základných škôl, materských škôl a školských zariadení,
zriadených na území obce Rakúsy.
Materiály boli poslancom doručene elektronicky pred OZ.
Ekonómka obce- Návrh VZN č.2/2021 tvorí dodatok č.1, ktorým sa novelizuje VZN č.4/2020

o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených
na území obce Rakúsy. Tento dodatok upravuje výšku finančných prostriedkov na dieťa
materskej školy na sumu 1 766,46 EUR. Dôvodom je rozpočtová požiadavka od RO základnej školy s materskou školou o navýšenie rozpočtu na rok 2021 na podprograme 7.1 Materská škola o sumu 15 000,00 EUR.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 233 zo dňa 10.06.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 233 zo dňa 10.06.2021.
Prezentácia: 9
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
Nehlasoval: MUDr. Cyril Václav

nehlasoval: 1

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh VZN č. 2/2021 o financovaní základných škôl, materských škôl
a školských zariadení zriadených na území obce Rakúsy.
Rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov o schválení návrhu VZN č. 2/2021
Schválilo VZN č. 2/2021 o financovaní základných škôl, materských škôl a školských
zariadení zriadených na území obce Rakúsy.
uznesením č. 233

12. Návrh na schválenie odpredaja pozemkov v lokalite osada Rakúsy v rámci realizácie
národného projektu „Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“, ITMS2014+kód 312051Y209.
Starostka obce vyzvala poslanca Jána Vidu, ktorý bol osobne v osade, aby poslancom priblížil stav
pozemkov, o ktoré majú občania v osade záujem.
Poslanec neodporúčal schváliť odpredaj 2 pozemkov z 10, z dôvodu, že jeden pozemok je 1/3 na
urbárskom majetku a druhý rohom domu na Belanskom majetku.
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1.Žiadosť p. Kamila Badža a p. Margity Badžovej.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 234 zo dňa 10.06.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 234 zo dňa 10.06.2021.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

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 a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakúsy
Konštatovalo, že zámer prevodu majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa 04.05.2021.
Rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov o prevode - predaji pozemku, vo vlastníctve obce
Rakúsy z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Schválilo prevod - predaj pozemku C KN parc. č. 1054/472 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 27 m2 za sumu 7,35 €/m2, čo predstavuje celkovú sumu 198,45 € (slovom
stodeväťdesiatosem eur a štyridsaťpäť centov) vedené katastrálnym odborom Okresného
úradu v Kežmarku na LV č.1 a pozemku C KN parc. č. 2249/97 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 13 m2 za sumu 7,35 €/m2, čo predstavuje celkovú sumu 95,55 € (slovom
deväťdesiatpäť eur a päťdesiatpäť centov), vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v
Kežmarku na LV č.675 Kamilovi Badžovi, rod. Badžovi, Rakúsy 302 a manželke Margite
Badžovej, rod. Gáborovej, Rakúsy 302, ktoré sú prípadom hodným osobitného zreteľa z
nasledovných dôvodov:
- uvedené pozemky sa nachádzajú pod obydlím kupujúcich v obci Rakúsy- časť osada, ktoré
dlhodobo užívajú. Jedná sa o majetkové vysporiadanie stavieb, obydlí užívaných na účel
bývania zrealizovaných vo vlastníctve obce v rámci národného projektu " Podpora
vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít "ITMS2014+kód 312051Y209.
Uložilo OcÚ
- Vypracovať zmluvu o prevode - predaji majetku.
- Náklady spojené s prevodom dotknutých nehnuteľností ( t.j. správny poplatok z návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ) budú hradené v rámci realizácie
národného projektu "Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" ITMS2014+kód 312051Y209.
- S výpisom uznesenia oboznámiť kupujúcich a MV SR/ÚSVRK.
uznesením č. 234

2.Žiadosť p. Jany Mirgovej.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 235 zo dňa 10.06.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 235 zo dňa 10.06.2021.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

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 a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakúsy
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Konštatovalo, že zámer prevodu majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa 04.05.2021.
Rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov o prevode - predaji pozemku, vo vlastníctve obce
Rakúsy z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Schválilo prevod - predaj pozemku C KN parc. č. 1054/460 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1 m2 za sumu 7,35 €/m2, čo predstavuje celkovú sumu 7,35 € (slovom sedem eur
a tridsaťpäť centov) vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Kežmarku na LV č.1 a
pozemku C KN parc. č. 2249/101 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 za sumu 7,35
€/m2, čo predstavuje celkovú sumu 161,70 € (slovom stošesťdesiatjeden eur a sedemdesiat
centov) vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Kežmarku na LV č.675 Jane
Mirgovej, rod. Mirgovej, nar. 05.05.1985, Rakúsy 272, ktoré sú prípadom hodným osobitného
zreteľa z nasledovných dôvodov:
- uvedené pozemky sa nachádzajú pod obydlím kupujúcej v obci Rakúsy- časť osada, ktoré
dlhodobo užíva. Jedná sa o majetkové vysporiadanie stavieb, obydlí užívaných na účel
bývania zrealizovaných vo vlastníctve obce v rámci národného projektu " Podpora
vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít "ITMS2014+kód 312051Y209.
Uložilo OcÚ
- Vypracovať zmluvu o prevode - predaji majetku.
- Náklady spojené s prevodom dotknutých nehnuteľností ( t.j. správny poplatok z návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ) budú hradené v rámci realizácie
národného projektu "Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" ITMS2014+kód 312051Y209.
- S výpisom uznesenia oboznámiť kupujúcu a MV SR/ÚSVRK.
uznesením č. 235

3.Žiadosť p. Evy Polhošovej a p. Igora Polhoša.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 236 zo dňa 10.06.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 236 zo dňa 10.06.2021.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

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 a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakúsy
Konštatovalo, že zámer prevodu majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa 04.05.2021.
Rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov o prevode - predaji pozemku, vo vlastníctve obce
Rakúsy z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Schválilo prevod - predaj pozemku C KN parc. č. 1054/336 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 16 m2 za sumu 7,35 €/m2, čo predstavuje celkovú sumu 117,60 € (slovom
stosedemnásť eur a šesťdesiat centov) vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v
Kežmarku na LV č.1 Eve Polhošovej, rod. Gáborovej, nar. 13.09.1987, Rakúsy 263
a manželovi Igorovi Polhošovi, rod. Polhošovi, nar. 29.06.1988, Rakúsy 263, ktorý je
prípadom hodným osobitného zreteľa z nasledovných dôvodov:
- uvedený pozemok sa nachádza pod obydlím kupujúcich v obci Rakúsy- časť osada, ktorý
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dlhodobo užívajú. Jedná sa o majetkové vysporiadanie stavieb, obydlí užívaných na účel
bývania zrealizovaných vo vlastníctve obce v rámci národného projektu " Podpora
vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít "ITMS2014+kód 312051Y209.
Uložilo OcÚ
- Vypracovať zmluvu o prevode - predaji majetku.
- Náklady spojené s prevodom dotknutých nehnuteľností ( t.j. správny poplatok z návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ) budú hradené v rámci realizácie
národného projektu "Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" ITMS2014+kód 312051Y209.
- S výpisom uznesenia oboznámiť kupujúcich a MV SR/ÚSVRK.
uznesením č. 236

4.Žiadosť p. Františka Mirgu a p. Renáty Mirgovej.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 237 zo dňa 10.06.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 237 zo dňa 10.06.2021.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

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 a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakúsy
Konštatovalo, že zámer prevodu majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa 04.05.2021.
Rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov o prevode - predaji pozemku, vo vlastníctve obce
Rakúsy z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Schválilo prevod - predaj pozemku C KN parc. č. 1054/434 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 16 m2 za sumu 7,35 €/m2, čo predstavuje celkovú sumu 117,60 € (slovom
stosedemnásť eur a šesťdesiat centov) vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v
Kežmarku na LV č.1 Františkovi Mirgovi, rod. Mirgovi, nar. 14.03.1971, Rakúsy 332
a manželke Renáte Mirgovej, rod. Polhošovej, nar. 01.11.1973, Rakúsy 332, ktorý je prípadom
hodným osobitného zreteľa z nasledovných dôvodov:
- uvedený pozemok sa nachádza pod obydlím kupujúcich v obci Rakúsy -časť osada, ktorý
dlhodobo užívajú. Jedná sa o majetkové vysporiadanie stavieb, obydlí užívaných na účel
bývania zrealizovaných vo vlastníctve obce v rámci národného projektu " Podpora
vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít "ITMS2014+kód 312051Y209.
Uložilo OcÚ
- Vypracovať zmluvu o prevode - predaji majetku.
- Náklady spojené s prevodom dotknutých nehnuteľností ( t.j. správny poplatok z návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ) budú hradené v rámci realizácie
národného projektu "Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" ITMS2014+kód 312051Y209.
- S výpisom uznesenia oboznámiť kupujúcich a MV SR/ÚSVRK.
uznesením č. 237
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5.Žiadosť p. Pavla Pištu a p. Renáty Pištovej.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 238 zo dňa 10.06.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 238 zo dňa 10.06.2021.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

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 a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakúsy
Konštatovalo, že zámer prevodu majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa 04.05.2021.
Rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov o prevode - predaji pozemku, vo vlastníctve obce
Rakúsy z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Schválilo prevod - predaj pozemku C KN parc. č. 1054/466 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 16 m2 za sumu 7,35 €/m2, čo predstavuje celkovú sumu 117,60 € (slovom
stosedemnásť eur a šesťdesiat centov) vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v
Kežmarku na LV č.1 Pavlovi Pištovi, rod. Pištovi, nar. 19.10.1970, Rakúsy 289 a manželke
Renáte Pištovej, rod. Gáborovej, nar. 25.10.1970, Rakúsy 289, ktorý je prípadom hodným
osobitného zreteľa z nasledovných dôvodov:
- uvedený pozemok sa nachádza pod obydlím kupujúcich v obci Rakúsy- časť osada, ktorý
dlhodobo užívajú. Jedná sa o majetkové vysporiadanie stavieb, obydlí užívaných na účel
bývania zrealizovaných vo vlastníctve obce v rámci národného projektu " Podpora
vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít "ITMS2014+kód 312051Y209.
Uložilo OcÚ
- Vypracovať zmluvu o prevode - predaji majetku.
- Náklady spojené s prevodom dotknutých nehnuteľností ( t.j. správny poplatok z návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ) budú hradené v rámci realizácie
národného projektu "Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" ITMS2014+kód 312051Y209.
- S výpisom uznesenia oboznámiť kupujúcich a MV SR/ÚSVRK.
uznesením č. 238
6.Žiadosť p. Stanislava Mirgu a p. Sylvii Mirgovej.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 239 zo dňa 10.06.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 239 zo dňa 10.06.2021.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

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 a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakúsy
Konštatovalo, že zámer prevodu majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa 04.05.2021.
Rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov o prevode - predaji pozemku, vo vlastníctve obce
Rakúsy z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Schválilo prevod - predaj pozemku C KN parc. č. 1054/473 zastavané plochy a nádvoria
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o výmere 4 m2 za sumu 7,35 €/m2, čo predstavuje celkovú sumu 29,40 € (slovom dvadsaťdeväť
eur a štyridsať centov) vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Kežmarku na LV
č.1 a pozemku C KN parc. č. 2249/92 zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2 za sumu
7,35 €/m2, čo predstavuje celkovú sumu 88,20 € (slovom osemdesiatosem eur a dvadsať
centov) vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Kežmarku na LV č.675
Stanislavovi Mirgovi, rod. Mirgovi, nar. 07.02.1976, Rakúsy 416 a manželke Sylvii Mirgovej,
rod. Mišalkovej, nar. 30.06.1982, Rakúsy 416, ktoré sú prípadom hodným osobitného zreteľa
z nasledovných dôvodov:
- uvedené pozemky sa nachádzajú pod obydlím kupujúcich v obci Rakúsy- časť osada, ktoré
dlhodobo užívajú. Jedná sa o majetkové vysporiadanie stavieb, obydlí užívaných na účel
bývania zrealizovaných vo vlastníctve obce v rámci národného projektu " Podpora
vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít "ITMS2014+kód 312051Y209.
Uložilo OcÚ
- Vypracovať zmluvu o prevode - predaji majetku.
- Náklady spojené s prevodom dotknutých nehnuteľností ( t.j. správny poplatok z návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ) budú hradené v rámci realizácie
národného projektu "Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" ITMS2014+kód 312051Y209.
- S výpisom uznesenia oboznámiť kupujúcich a MV SR/ÚSVRK.
uznesením č. 239

7.Žiadosť p. Dáši Drugdovej a p. Ivana Drugdu.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 240 zo dňa 10.06.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 240 zo dňa 10.06.2021.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

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 a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakúsy
Konštatovalo, že zámer prevodu majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa 04.05.2021.
Rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov o prevode - predaji pozemku, vo vlastníctve obce
Rakúsy z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Schválilo prevod - predaj pozemku C KN parc. č. 2249/104 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 39 m2 za sumu 7,35 €/m2, čo predstavuje celkovú sumu 286,65 € (slovom
dvestoosemdesiatšesť eur a šesťdesiatpäť centov) vedené katastrálnym odborom Okresného
úradu v Kežmarku na LV č.675 Dáši Drugdovej, rod. Mirgovej, nar. 31.01.1985, Rakúsy 282
a manželovi Ivanovi Drugdovi, rod. Drugdovi, nar. 03.04.1981, Rakúsy 282, ktorý je
prípadom hodným osobitného zreteľa z nasledovných dôvodov:
- uvedený pozemok sa nachádza pod obydlím kupujúcich v obci Rakúsy- časť osada, ktorý
dlhodobo užívajú. Jedná sa o majetkové vysporiadanie stavieb, obydlí užívaných na účel
bývania zrealizovaných vo vlastníctve obce v rámci národného projektu " Podpora
vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít "ITMS2014+kód 312051Y209.
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Uložilo OcÚ
- Vypracovať zmluvu o prevode - predaji majetku.
- Náklady spojené s prevodom dotknutých nehnuteľností ( t.j. správny poplatok z návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ) budú hradené v rámci realizácie
národného projektu "Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" ITMS2014+kód 312051Y209.
- S výpisom uznesenia oboznámiť kupujúcich a MV SR/ÚSVRK.
uznesením č. 240

8.Žiadosť p. Dávida Gábora a p. Slavomíry Gáborovej.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 241 zo dňa 10.06.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 241 zo dňa 10.06.2021.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

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 a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakúsy
Konštatovalo, že zámer prevodu majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa 04.05.2021.
Rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov o prevode - predaji pozemku, vo vlastníctve obce
Rakúsy z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Schválilo prevod - predaj pozemku C KN parc. č. 1054/477 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 27 m2 za sumu 7,35 €/m2, čo predstavuje celkovú sumu 198,45 € (slovom
stodeväťdesiatosem eur a štyridsaťpäť centov) vedené katastrálnym odborom Okresného
úradu v Kežmarku na LV č.1 Dávidovi Gáborovi, rod. Gáborovi, nar. 31.08.1993, Rakúsy 455
a manželke Slavomíre Gáborovej, rod. Polhošovej, nar. 22.12.1993, Rakúsy 455, ktorý je
prípadom hodným osobitného zreteľa z nasledovných dôvodov:
- uvedený pozemok sa nachádza pod obydlím kupujúcich v obci Rakúsy- časť osada, ktorý
dlhodobo užívajú. Jedná sa o majetkové vysporiadanie stavieb, obydlí užívaných na účel
bývania zrealizovaných vo vlastníctve obce v rámci národného projektu " Podpora
vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít "ITMS2014+kód 312051Y209.
Uložilo OcÚ
- Vypracovať zmluvu o prevode - predaji majetku.
- Náklady spojené s prevodom dotknutých nehnuteľností ( t.j. správny poplatok z návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ) budú hradené v rámci realizácie
národného projektu "Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" ITMS2014+kód 312051Y209.
- S výpisom uznesenia oboznámiť kupujúcich a MV SR/ÚSVRK.
uznesením č. 241
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9.Žiadosť p. Libuši Gáborovej a p. Mareka Gábora.
10.Žiadosť p. Viery Mišalkovej.
- žiadosti neschválené z dôvodu, že pozemky nepatria obci.

13. 1. Informácia o kamerovom systéme v obci.
Prednosta OcÚ pred OZ poslal poslancom správu o kamerovom systéme, ktorú žiadali. Na OZ
ukázal poslancom kamerový systém v obci. V obci je momentálne 10 funkčných kamier, 2-3 kamery
plánujú dať aj do osady.
V diskusii k bodu č. 13.1. vystúpili:
Pavol Bjalončík- opýtal sa na optické káble v obci
PaedDr. Jaroslav Vaľo- optické káble sa ťahajú po stĺpoch verejného osvetlenia.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa, či multifunkčné ihrisko nie je snímané + celková suma
kamerového systému?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- multifunkčné ihrisko nie, iba detské. Celková suma kamerového systému je
23 159,81 €. Zo štátneho rozpočtu šlo 7000,00 €, obec 16 159,81 €.
MUDr. Cyril Václav-opýtal sa, či prístup k záznamom z kamier má len prednosta a starostka?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- áno, prístup má iba prednosta a starostka.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa, kto navrhoval rozmiestnenie kamier v obci?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- firma, ktorá kamery zapájala.

13.2. Informácia o delegovaní členov do rady CVČ Rakúsy, ZŠ s MŠ Rakúsy.
Návrh členov Rady pri CVČ v Rakúsoch za zriaďovateľa.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 242 zo dňa 10.06.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 242 zo dňa 10.06.2021.
Prezentácia: 9
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 1
Zdržal sa: MUDr. Cyril Václav
Nehlasoval: Ján Vida

nehlasoval: 1

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
berie na vedomie návrh starostky obce podľa § 25 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zástupcov
zriaďovateľa do rady CVČ v Obci Rakúsy.
Schválilo zástupcov zriaďovateľa do rady CVČ Rakúsy.
- Lenka Luxová
- Peter Gábor
uznesením č. 242

Návrh členov Rady pri ZŠ s MŠ v Rakúsoch
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 243 zo dňa 10.06.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 243 zo dňa 10.06.2021.
Prezentácia: 9
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 2
Zdržali sa: MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková

nehlasoval: 0
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Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
berie na vedomie návrh starostky obce podľa § 25 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zástupcov
zriaďovateľa do rady ZŠ s MŠ v Obci Rakúsy.
Schválilo zástupcov zriaďovateľa do rady pri ZŠ s MŠ v Rakúsoch
- Lenka Luxová
- Marián Gábor
- PaedDr. Jaroslav Vaľo
- Miroslav Bíly
uznesením č. 243

14. Interpelácia poslancov
Starostka obce otvorila bod programu interpelácia poslancov.
Peter Gábor- opýtal sa na verejné osvetlenie, pretože niektoré lampy vôbec nesvietia
PaedDr. Jaroslav Vaľo- bol to pán opravovať, našiel tam náboje zo vzduchovky, vymenili za nové.
Pavol Bjalončík- opýtal sa na cestu IBV Juh, dostal pán Pišta písomnú odpoveď?
Starostka obce- odpísal jej len na messenger, chce 5 000,00 €, ak nie, máme si tam urobiť slepú ulicu.
Dala by p. Pištovi 4 000,00 €, aby tam bola cesta, nie slepá ulica.
MUDr. Cyril Václav- povedal, že na OZ mala byť p. Jendruššáková, ktorá sa tým zaoberala na úrade.
5000,00 : 25 m² = 200,00 € za 1 m².
Starostka obce- p. Jendruššáková už nie je zamestnancom obce.
Ing. Jaroslav Mačičák- súhlasí s poslancom Václavom, že suma je vysoká.
MUDr. Cyril Václav- navrhol pozvať pána Pištu a bývalého starostu.
Mgr. Jozef Pitoňák- opýtal sa, v akom stave je čiastková zmena územného plánu?
Starostka obce- vždy sa niekto ozýva a chce čiastkovú zmenu územného plánu, uzavrieme jednu
zmenu a hneď môžeme otvárať ďalšiu.
Ján Vida- treba to uzavrieť, nebudú tí 4 čakať do nekonečna.
Návrhy poslanca MUDr. Cyrila Václava:
Návrh uznesenia č. 1
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 244 zo dňa 10.06.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 244 zo dňa 10.06.2021.
Prezentácia: 9
za: 5
proti: 0
zdržali sa: 3
Zdržal sa: Ing. Michal Berežný, Peter Gábor, Miroslav Bíly
Nehlasoval: Ing. Jaroslav Mačičák

nehlasoval: 1

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Uložilo hlavnej kontrolórke obce Rakúsy skontrolovať efektívnosť a hospodárnosť
vynaložených finančných prostriedkov pri výstavbe detského ihriska v intenciách §18 d
Zákona o obecnom zriadení.
Správu predložiť v písomnej forme.
Termín: Do zasadnutia OZ na ktorom sa bude schvaľovať rozpočet na r. 2022.
uznesením č. 244
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Návrh uznesenia č. 2
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 245 zo dňa 10.06.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 245 zo dňa 10.06.2021.
Prezentácia: 9
za: 5
proti: 0
zdržali sa: 3
Zdržal sa: Ing. Michal Berežný, Peter Gábor, Miroslav Bíly
Nehlasoval: Ing. Jaroslav Mačičák

nehlasoval: 1

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Uložilo hlavnej kontrolórke obce Rakúsy skontrolovať efektívnosť a hospodárnosť
vynaložených finančných prostriedkov pri realizácii poľnej cesty lokalite za Hudačkom
z hľadiska zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti danej investície. Obecné zastupiteľstvo
žiada predložiť informáciu o všetkých vynaložených finančných prostriedkoch na túto stavbu.
Správu predložiť v písomnej forme.
Termín: Do najbližšieho riadneho zasadnutia OZ.
uznesením č. 245
Hlavná kontrolórka – k návrhu poslanca Václava na uloženie kontrol mimo schváleného plánu
kontrolnej činnosti upozornila poslancov, že má nimi schválený skrátený pracovný úväzok, čo
predstavuje prácu 11 hodín v týždni a zadanie kontrol nad schválený plán kontrolnej činnosti je
s týmto v rozpore. Uviedla, že má so starou dovolenku spolu nevyčerpaných 9 týždňov dovolenky
a prácu nadčas viac ako 80 hodín.

10. Diskusia.
Starostka obce otvorila bod programu diskusia.
Zvukový záznam z diskusie je zverejnený na internetovej stránke obce.
Prednosta OcÚ požiadal o písomnú odpoveď na to, prečo sa na minulom OZ pýtal vyložene na to, čo
patrí do jeho súkromia.
+ od p. Birošíkovej chcel taktiež písomné vyjadrenie, ako sa vyjadrila o škodovej udalosti v osade
v škole, keď sa poškodilo auto zamestnankyni školy, čo presne jej povedala.
11. Záver.
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ a ukončila
zasadnutie 21. obecného zastupiteľstva o 20,02 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 21. obecného zastupiteľstva sú zverejnené na úradnej tabuli
obce a webovom sídle obce http://www. rakusy.sk
Zvukové nahrávky z 21. obecného zastupiteľstva zo dňa 13.05.2021 sú zverejnené na webovom
sídle obce http://www. rakusy.sk
Príloha: - Logo Motoklubu Rakúsy
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Zápisnicu zapísala:
Zuzana Regitková

v.r.

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Jozef Pitoňák
Peter Gábor

v.r.

v.r.
PaedDr. Jaroslav Vaľo
prednosta OcÚ

v.r.

Mgr. Lenka Fedáková
starostka obce

v.r.
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