Z Á PI S N I CA
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 20. januára 2021

Prítomní poslanci v počte 8 :
Ján Vida, Ing. Michal Berežný, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák,
Peter Gábor, Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
Neprítomní poslanci:
Miroslav Bilý - ospravedlnený
Ostatní prítomní:
starostka obce Mgr. Lenka Fedáková
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo
hlavná kontrolórka Ing. Mária Bačíková
Začiatok 18. OZ a koniec 18. OZ:
16.05 hod. - 16.30 hod.
Zasadnutie 18. OZ otvorila starostka obce. Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov je 8.

1. Otvorenie zasadnutia 18. 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: MUDr. Cyril Václav, Ján Vida
c) overovatelia zápisnice: Pavol Bjalončík, Mgr. Jozef Pitoňák
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu.
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Zuzanu Regitkovú.
2. Schválenie programu 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 18. OZ bol uvedený v pozvánke a zverejnený na úradnej
tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 14.01.2021. Prečítala program 18. OZ a vyzvala poslancov
na doplnenie alebo zmenu programu. Pozvánka tvorí prílohu zápisnice.

PROGRAM 18. OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Schválenie štatutárneho audítora na vykonávanie auditu účtovnej závierky a konsolidovanie
účtovnej závierky obce Rakúsy.
4. Záver.
Hlasovanie poslancov k programu 18. OZ : z prítomných 8 poslancov
- za program hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: - Miroslav Bilý

3. Schválenie štatutárneho audítora na vykonávanie auditu účtovnej závierky a konsolidovanej
účtovnej závierky obce Rakúsy.
Starostka obce – oboznámila poslancov o situácii. Pán Ing. Tropp, ktorý vykonával audit v roku 2020,
už nechcel vykonávať audit v obci, odporučil starostke obce p. Ing. Dudovú, ktorá si určila sadzbu
3 600,00 € za vykonanie auditu.
V diskusii k bodu č. 3 vystúpili:
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa, prečo museli poslanci prísť na neplánované OZ, či to nemohlo
počkať?
Starostka obce- sú určité termíny, ktoré sa musia dodržať, p. Ing. Dudová chcela s pani ekonómkou
začať audit čím skôr.
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa, či p. audítorka neovláda zákony, lebo nikde v zákone nie je, že
poslanci musia schvaľovať audítora + opýtal sa na cenu, lebo v okolitých obciach sú sadzby nižšie.
P. Ing. Tropp mal cenu 1 800,00 € a p. Ing. Dudová chce 3 600,00 €.
Starostka obce- prečítala správu od p. audítorky.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- povedal poslancom, že osobne oslovoval audítorov a je veľký problém zohnať
audítora.
Ing. Jaroslav Mačičák- treba brať dôraz aj na to, že v rozpočte sú vyčlenené peniaze na audit. Na tento
rok je ešte uzatvorená zmluva s p. Ing. Troppom, nech štatutár prehodnotí.
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa, či oslovili p. audítorku Kyseľovú?
Ján Vida- opýtal sa, či tohto roku oslovili nejakého audítora, lebo na porovnanie s inými obcami je
suma veľká.
Starostka obce- tento rok neoslovovala, lebo p. Ing. Dudovú odporučil p. Ing. Tropp.
Ing. Jaroslav Mačičák- navrhol znížiť sumu na 2 500,00 €.
Prednosta- osobne oslovil 2 audítorov, ale bez šance. Ak nebude p. audítorka súhlasiť s nižšou sumou,
zoberie sa naspäť p. Ing. Tropp.
Ján Vida- vyjadril sa, že ak to zoberie p. Ing. Tropp naspäť, bude rok na to, aby sa našiel nový audítor.
Pavol Bjalončík- je otázne, či to p. Ing. Dudová urobí za takú sumu.
Mgr. Slávka Birošíková- ak je zmluva s p. Ing. Troppom, treba pokračovať.
Ján Vida- bude nekorektné, ak p. Ing. Dudová dostane 2 500,00 € a p. Ing. Tropp 1 800,00 €.
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Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 201 zo dňa 20.01.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 201 zo dňa 20.01.2021: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: - Miroslav Bilý

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
v súlade s povinnosťou overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 9 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. a povinnosťou schválenia audítora obecným zastupiteľstvom podľa § 19 ods. 2
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Schvaľuje štatutárneho audítora:
Ing. Daniela Dudová, č. licencie SKAU 565
na vykonávanie auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky obce Rakúsy
za sumu max. do výšky schváleného rozpočtu 2021, podprogram 1.3. Audit
uznesením č. 201

18. Záver.
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na OZ a ukončila zasadnutie 18. obecného
zastupiteľstva o 16,30 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 18. obecného zastupiteľstva sú zverejnené na úradnej tabuli
obce a webovom sídle obce http://www. rakusy.sk
Zvukové nahrávky z 18. obecného zastupiteľstva zo dňa 20.01.2021 sú zverejnené na webovom
sídle obce http://www. rakusy.sk
Zápisnicu zapísala: Zuzana Regitková v.r.

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Jozef Pitoňák v.r.
Pavol Bjalončík v.r.
PaedDr. Jaroslav Vaľo v.r.
prednosta OcÚ

Mgr. Lenka Fedáková
starostka obce

v.r.
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