Z Á PI S N I CA
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 14. novembra 2019.
Prítomní poslanci : 9 - Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný, MUDr. Cyril Václav,
Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida, Bc. Jozef Pitoňák, Peter Gábor,
Miroslav Bilý.
Neprítomný /í/ : Dostavili sa neskôr : Pavol Bjalončík – 17,23 hod
Odišiel z rokovania OZ: Pozvaná : hlavná kontrolórka Božena Malinová, ekonómka OcÚ Mgr. Marcela Fiffiková,
pracovníčka OcÚ Lenka Malecová.
Ostatní prítomní : starostka obce Mgr. Lenka Fedáková,
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo, občania.
Začiatok a koniec 7. OZ : 17.05 hod. – 0,26 hod
Zasadnutie 7. OZ otvorila starostka obce. Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov 8.
1. Otvorenie zasadnutia 7. OZ, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
Starostka Mgr. Lenka Fedáková navrhla členov návrhovej komisie:
a) predseda návrhovej komisie: Mgr. Slávka Birošíková,
b) členovia: MUDr. Cyril Václav, Ing. Michal Berežný.
Starostka navrhla za overovateľov zápisnice : Ján Vida, Peter Gábor.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a hlasovali nasledovne:
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Neprítomný: Pavol Bjalončík
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Ing. Máriu Bačíkovú.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
2. Schválenie programu 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 7. OZ uvedený v pozvánke, bol zverejnený na
úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 29.10.2019 a navrhla doplniť bod č. 15.4
Odmeny poslancom a predsedom komisií za II. polrok 2019 a bod č. 15.5 Informácia
o organizácií Základnej umeleckej školy. Prečítala program 7. OZ a vyzvala poslancov na
doplnenie programu.
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
2. Schválenie programu 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce.
5. Správa hlavnej kontrolórky ku vykonaným kontrolám.
6. Návrh VZN č.5/2019 o miestnych daniach.
7. Návrh VZN č.6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
8. Návrh VZN č.7/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl
a školských zariadení na území obce Rakúsy.

9. Správa audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018 a konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2018 materskej organizácie Obec Rakúsy.
10. Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2019.
11. Rozpočtové opatrenie č. 7.
12. Návrh rozpočtu obce Rakúsy na roky 2020-2022 a programového rozpočtu obce na roky
2020 -2022. Správa hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu a programovému rozpočtu
obce na roky 2020 -2022.
13. Zverenie majetku obce: Materská škola v obci Rakúsy č. 462 do správy ZŠ s MŠ
Rakúsy.
14. Interpelácie poslancov.
15. Rôzne.
15.1 Žiadosť Miroslava Polhoša a manželky Renáty Polhošovej, rod. Pištovej Rakúsy č.
214 o kúpu obecného pozemku v osade Rakúsy, C KN p. č. 1054/221 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 72 m2 a C KN p.č. 1054/222 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 90 m2 vo vlastníctve obce Rakúsy, k.ú. Rakúsy.
15.2 Otvorený list obecnému zastupiteľstvu od riaditeľky ZŠ s MŠ.
15.3 Sťažnosť Ing. Bystríka Václava zo dňa 4.11.2019 obecnému zastupiteľstvu.
16. Diskusia.
17. Záver.
Hlasovanie k návrhu starostky na doplnenie programu o body: 15.4 Odmeny poslancom
a predsedom komisií za II. polrok 2019 a bod č. 15.5 Informácia o organizácií Základnej
umeleckej školy,
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Návrh prešiel.
MUDr. Cyril Václav – podal návrh na vypustenie bodu programu č. 11: Rozpočtové opatrenie
č. 7., z dôvodu neskorého doručenia návrhu rozpočtového opatrenia č. 7 poslancom.
Starostka požiadala ekonómku o zdôvodnenie.
Ekonómka uviedla, že RO č. 7 nebolo možné poslancom doručiť z objektívnych príčin,
pretože na prípravu RO boli potrebné aj údaje rozpočtových organizácií, ktoré nemala skôr.
Hlasovanie poslancov k návrhu na vypustenie bodu programu č.11: Rozpočtové opatrenie
č. 7.
Prezentácia: 8
za: 4
proti: 3
zdržali sa: 1
nehlasovali: 0
Za: Ing. Michal Berežný, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida.
Proti: Peter Gábor, Ing. Jaroslav Mačičák, Miroslav Bilý.
Zdržali sa: Bc. Jozef Pitoňák.
Neprítomný: Pavol Bjalončík.
Návrh neprešiel.
Hlasovanie k návrhu poslanca MUDr. Cyril Václav na doplnenie programu o bod č. 14:
Doplnenie rady školy.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Návrh prešiel.
Hlasovanie k návrhu poslanca Bc. Jozef Pitoňák na doplnenie programu o bod 16.6.
Žiadosť firmy Agrostav o započatie čiastkovej zmeny Územného plánu obce Rakúsy.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Návrh prešiel.
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PROGRAM 7. OZ po zapracovaní odsúhlasených zmien:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
2. Schválenie programu 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce.
5. Správa hlavnej kontrolórky ku vykonaným kontrolám.
6. Návrh VZN č.5/2019 o miestnych daniach.
7. Návrh VZN č.6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
8. Návrh VZN č.7/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl
a školských zariadení na území obce Rakúsy.
9. Správa audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018 a konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2018 materskej organizácie Obec Rakúsy.
10. Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2019.
11. Rozpočtové opatrenie č. 7.
12. Návrh rozpočtu obce Rakúsy na roky 2020-2022 a programového rozpočtu obce na roky
2020 -2022. Správa hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu a programovému rozpočtu
obce na roky 2020 -2022.
13. Zverenie majetku obce: Materská škola v obci Rakúsy č. 462 do správy ZŠ s MŠ
Rakúsy.
14. Doplnenie rady školy.
15. Interpelácie poslancov.
16. Rôzne.
16.1 Žiadosť Miroslava Polhoša a manželky Renáty Polhošovej, rod. Pištovej Rakúsy č.
214 o kúpu obecného pozemku v osade Rakúsy, C KN p. č. 1054/221 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 72 m2 a C KN p.č. 1054/222 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 90 m2 vo vlastníctve obce Rakúsy, k.ú. Rakúsy.
16.2 Otvorený list zastupiteľstvu od riaditeľky ZŠ s MŠ.
16.3 Sťažnosť Ing. Bystríka Václava zo dňa 4.11.2019 obecnému zastupiteľstvu.
16.4 Odmeny poslancom a predsedom komisií za II. Polrok 2019
16.5 Informácia o organizácií Základnej umeleckej školy.
16.6 Žiadosť firmy Agrostav o započatie čiastkovej zmeny Územného plánu obce
Rakúsy.
17. Diskusia.
18. Záver.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
3. Kontrola uznesení.
Starostka konštatovala, že prijaté uznesenia sa plnia priebežne. Dve uznesenia č. 61 a č. 69
boli vetované podľa zákona o obecnom zriadení - starosta môže pozastaviť výkon uznesenia
obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne
nevýhodné tak, že ho nepodpíše v určenej lehote.
V diskusii k bodu č. 3 vystúpili: MUDr. Cyril Václav, Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák,
- MUDr. Cyril Václav žiadal, zdôvodnenie vetovania uznesení č. 61 a 69, ktorých bol
predkladateľom.
- Starostka sa vyjadrila k nepodpísaniu uznesení č. 61 a 69:
- K uzneseniu č. 69 uviedla, že pri zrušení dodávky zemiakov od firmy AKU AGRO
nešlo o cenu zemiakov, ale išlo o konflikt záujmov podľa 552/2003 zákona § 8, ods. 2
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-

a zamestnanec nesmie sprostredkúvať pre seba alebo inú fyzickú osobu alebo
právnickú osobu obchod s obcou.
K uzneseniu č. 61 uviedla, že podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení starosta
vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu, v pracovnoprávnej
rovine podliehajú zamestnanci OcÚ výlučne do kompetencie starostu obce. Starosta
rozhoduje o otázkach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce
vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Poslanec MUDr. Cyril Václav navrhol opätovne hlasovať o uznesení č. 69, ktorého výkon bol
pozastavený starostkou obce:
Hlasovanie k uzneseniu č. 70
Prezentácia: 9
za: 7
proti: 2
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Proti: Peter Gábor, Miroslav Bilý
Uznesenie potvrdené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Ukladá hlavnej kontrolórke skontrolovať pracovnú zmluvu prednostovi OcÚ
uznesením č. 70
- MUDr. Cyril Václav žiadal, aby bolo uvedené do zápisnice jeho vyjadrenie.
Zo zvukového záznamu prepis: „čo sa týka prelomenia uznesenia ceny zemiakov, je to
v podstate prkotina, nebude dávať žiadosť na prelomenie veta, tam len skonštatujem, že
starosta nepredložil relevantný dôvod prečo bolo uznesenie pozastavené“.
Poslanec MUDr. Cyril Václav navrhol poslanecký návrh uznesenia
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Ukladá hlavnej kontrolórke skontrolovať dochádzku prednostovi OcÚ od začiatku
pracovného pomeru v utorky
uznesením č. 71
4. Informatívna správa o stave obce.
Starostka prečítala poslancom správu o stave obce.
- Úprava cesty na križovatke, výmena starého asfaltu za nový, miernejší sklon vozovky a
výmena rigola na odtok dažďovej vody.
- Svätá omša pri kríži v piatok 13.9.2019.
- Výlet ruženčiarov do Poľska dňa 14.9.2019, dotácia na cestu z obce.
- Stretnutie zástupcov a členov KC, TSP, ZŠ s MŠ Rakúsy, UPSVaR – Kežmarok, vedúci
MOPS za účelom riešenia záškoláctva a výtržníctva v ZŠ s MŠ Rakúsy 24.9.2019.
- 27. septembra 2019 vládny audit novej MŠ – osada.
- Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv – školenie v Podbanskom počas
dní 2. a 3. 9.2019.
- 14. 10. Školenie Prešov – ohľadne vysporiadania pozemkov v osade.
- 25.10 stretnutie s dôchodcami v osade pri príležitosti mesiaca október – úcta k starším.
- 26.10. stretnutie s dôchodcami pri príležitosti mesiaca október – úcta k starším v obci.
- Betónový črepník s vysadenými vresmi umiestnený na ceste so zákazom vjazdu.
- Betónové koše umiestnené v osade popri ceste na hlavnom ťahu ku cintorínu.
- Lavičky umiestnené na cintoríne aj na ihrisku v obci, zabezpečenie MOPS hliadky počas
sviatkov všetkých svätých.
- Upravené okolie krížovej cesty, nové kamenivo na chodníku.
- Úprava terénu pri telocvični, odvodnenie plochy.
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- Preloženie separovaného zberu z miesta v dome sociálnych služieb do priestorov pivnice
pod požiarnou zbrojnicou, zavedenie elektroinštalácie.
- Oprava zničeného oplotenia v osade na cintoríne, namontované osvetlenie so svetelným
senzorom reagujúcim na pohyb osôb, aby sme predišli vandalizmu.
- 28.10 vymenovanie zastupujúcej p. riaditeľky ZUŠ-ky, Bc. Korkošovej keďže pôvodná p.
riaditeľka požiadala o rozviazanie pracovného pomeru dohodou a odišla učiť do ZŠ s MŠ
Rakúsy.
- 30.10. stretnutie CO v Mestkej kaske v Kežmarku.
- 5.11. pozvanie pána starostu Veľkej Lomnice Petra Dudu na stretnutie za okrúhlym stolom
s veľvyslancom Holandského kráľovstva, Kanady, Nemecka a predstavenstvom
prešovského samosprávneho kraja, predstavenstvom vlády Braňom Ondrušom na tému
sociálny podnik
- Výsadba stromčekov v okolí cyklochodníka a vytvorenie rigola na odvádzanie dažďovej
vody z polí, namontovanie kamerového systému na monitorovanie pohybu po
cyklochodníku.
- Sfunkčnenie obecnej sály pre obyvateľov obce, pracujeme na sfunkčnení kuchyne namontované regály, police, dres, ventilácia.
- 13.11 pojednávanie s predstavenstvom životného prostredia na OcÚ.
Plánované akcie:
- Katarínska zábava.
- Mikuláš.
- Štefanský koncert v altánku.
- Silvestrovská veselica.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
5. Správa hlavnej kontrolórky ku vykonaným kontrolám.
Starostka prenechala slovo hlavnej kontrolórke.
Hlavná kontrolórka informovala poslancov o poverení na vykonanie kontroly č. 1 starostkou
obce. Konštatovala, že emailom poslala poslancom čiastkovú správu o vykonaných
kontrolách, pretože kontrola nebola ukončená. Kontrolu k uzneseniam, ktoré vetovala
starostka nevykonala, čo je obsahom zaslanej správy. Dňa 6.11.2019 prevzala od starostky
obce poverenie č. 2 na vykonanie kontroly – na tejto kontrole sa pracuje s pani riaditeľkou,
o výsledku kontroly bude zastupiteľstvo informovať.
V diskusii k bodu č. 5 vystúpili: Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 72
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky
o vykonávaných kontrolách
uznesením č. 72
6. Návrh VZN č.5/2019 o miestnych daniach.
Starostka konštatovala, že návrhy VZN boli poslancom zaslané a zverejnené. Vyzvala
poslancov, ak majú nejaké pripomienky k návrhom VZN, aby sa obrátili na pani Malecovú,
ktorá má na OcÚ na starosti dane a poplatky.
Pani Malecová uviedla, že dôvodovú správu ku poplatkom za komunálny odpad poslanci
dostali písomne a v prípade nejasností im môže poskytnúť ďalšie informácie.
V diskusii k bodu č. 6 vystúpili: Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 73
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Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch konštatovalo, že návrh VZN č.5/2019 o miestnych
daniach bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 29.10.2019,
uznieslo sa 3/5 väčšinou prítomných poslancov, schválilo VZN č.5/2019 o miestnych
daniach bez pripomienok, s účinnosťou od 1.1.2020
uznesením č. 73
7. Návrh VZN č.6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Starostka otvorila diskusii k tomuto bodu programu.
V diskusii k bodu č. 7 vystúpili: - Ing. Jaroslav Mačičák, Ján Vida, Peter Gábor
- poslanci diskutovali na tému znižovania odpadu v osade a zdôraznili, že sa tejto
problematike treba venovať, ak obec chce zabrániť zvyšovaniu poplatkov za odvoz
komunálneho odpadu a separovať odpad.
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 74
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch konštatovalo, že návrh VZN č.6/2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zverejnený na úradnej tabuli
obce a webovom sídle obce dňa 29.10.2019, uznieslo sa 3/5 väčšinou prítomných
poslancov, schválilo VZN č.6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady bez pripomienok, s účinnosťou od 1.1.2020
uznesením č. 74
8. Návrh VZN č.7/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl
a školských zariadení na území obce Rakúsy.
Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu programu.
V diskusii k bodu č. 8 vystúpili: Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 75
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch konštatovalo, že návrh VZN č.7/2019 o financovaní
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení na území obce Rakúsy
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 29.10.2019, uznieslo sa 3/5
väčšinou prítomných poslancov, schválilo VZN č.7/2019 o financovaní základných
umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení na území obce Rakúsy bez
pripomienok, s účinnosťou od 1.1.2020
uznesením č. 75
9. Správa audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018 a konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2018 materskej organizácie Obec Rakúsy.
Starostka konštatovala, že správa audítora za rok 2018 bola poslancom doručená písomne.
V diskusii k bodu č. 9 vystúpili: Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 76
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie správu nezávislého audítora
Ing. Mariana Troppa o vykonanom audite:
a) účtovnej závierky obce Rakúsy k 31.12.2018 a
b) konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018 materskej organizácie Obec Rakúsy
uznesením č. 76
10. Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2019.
Starostka prenechala slovo ekonómke.
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Ekonómka konštatovala, že materiál o plnení rozpočtu obce k 30.9.2019 obsahuje plnenie
rozpočtu obce a rozpočtových organizácií a materiál bol poslancom zaslaný v členení podľa
príjmov a výdavkov, vrátane ekonomickej klasifikácie.
Hlavná kontrolórka – uviedla, že správu o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce Rakúsy
na rok 2019 za obdobie 1-9/2019 zaslala poslancom písomne a stručne sa k nej vyjadrila.
V diskusii k bodu č. 10 vystúpili: - Ing. Jaroslav Mačičák, MUDr. Cyril Václav
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie monitorovaciu správu plnenia
programového rozpočtu obce k 30.9.2019 a záznam z monitorovania plnenia programového
rozpočtu obce k 30.9.2019
uznesením č. 77
11. Rozpočtové opatrenie č. 7.
Starostka prenechala slovo ekonómke.
Ekonómka – poskytla komentár poslancom k zaslaným materiálom – k návrhu na zmenu
rozpočtu obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 7/2019.
V diskusii k bodu č. 11 vystúpili: Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 78
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo 7.zmenu rozpočtu obce Rakúsy vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 7/2019 v zmysle ustanovenia
§ 14 ods. 2 písm. b), c), 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
2019

Rozpočet na
rok 2019 po 6.
zmene

3 890 298

4 207 335

+ 41 201

4 248 536

2 700

11 974

+ 13

11 987

Kapitálové príjmy - obec

231 000

216 561

0

216 561

Finančné operácie
príjmové - obec

202 000

433 584

0

433 584

Finančné operácie
príjmové - RO

0

121

0

121

4 325 998

4 869 575

+ 41 214

4 910 789

Schválený
rozpočet na rok
2019

Rozpočet na
rok 2019 po 6.
zmene

Bežné výdavky - obec

1 628 300

1 972 048

+ 43 790

2 015 838

Bežné výdavky - RO

2 003 403

2 085 067

- 2 711

2 082 356

Bežné príjmy - obec
Bežné príjmy - RO

Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2019 po
7. zmene

7. Zmena
rozpočtu na
rok 2019

7. Zmena
rozpočtu na
rok 2019

Rozpočet na
rok 2019 po
7. zmene
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Kapitálové výdavky -obec
Finančné operácie
výdavkové - obec
Výdavky spolu

693 067

811 232

+ 135

811 367

1 228

1 228

0

1 228

4 325 998

4 869 575

+ 41 214

4 910 789

uznesením č. 78
12. Návrh rozpočtu obce Rakúsy na roky 2020-2022 a programového rozpočtu obce na
roky 2020 -2022. Správa hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu a programovému
rozpočtu obce na roky 2020 -2022.
Starostka prenechala slovo ekonómke obce, ktorá upresnila poslancom navrhované sumy
v návrhu rozpočtu obce a ich rozpis na programy a podprogramy.
Ekonómka – uviedla, že rozpočet obce Rakúsy na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný
t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných
operácií) je 0. Návrh rozpočtu na rok 2020 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke
4 488 158 EUR. Príjmy bežného rozpočtu sú navrhované v objeme 4 335 158 EUR, výdavky
bežného rozpočtu v objeme 4 119 507 EUR. Príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhované
v objeme 8 000 EUR, výdavky kapitálového rozpočtu v objeme 367 412 EUR. Príjmové
finančné operácie sú navrhované v objeme 145 000 EUR, výdavkové finančné operácie
v objeme 1 239 EUR. Súčasťou rozpočtu obce sú aj rozpočty rozpočtových organizácií:
ZŠ s MŠ Rakúsy, ZUŠ Rakúsy a CVČ Rakúsy. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový.
Pre roky 2020-2022 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 40 podprogramov
slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. Rozpočet na roky 2021-2022 nie je
v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.
Hlavná kontrolórka odporučila obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce na rok 2020
schváliť.
V diskusii k bodu č. 12 vystúpili: Ing. Jaroslav Mačičák, MUDr. Cyril Václav
Návrh na zmenu návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 podal poslanec Ing. Jaroslav Mačičák.
Navrhol presunúť finančné prostriedky rozpočtované na kapitálové výdavky na roky 2020 a
2021 na výstavbu vyhliadkovej veže z programu č. 10 - Prostredie pre život, podprogramu
10.2 - Údržba verejných priestranstiev na výstavbu čistiarne odpadových vôd v osade - na
program č. 5 - Odpadové hospodárstvo, podprogram 5.2 - Nakladanie s odpadovými vodami
a zároveň upraviť ciele, ukazovatele výkonnosti a cieľové hodnoty na jednotlivých
podprogramoch nasledovne:
PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
Podprogram 10.2: Údržba verejných priestranstiev
ruší sa:
Cieľ

Prípravná a projektová

Ukazovateľ výkonnosti
• počet dokumentácií

Cieľová hodnota
•

1

dokumentácia na vyhliadkovú vežu
Kapitálové výdavky

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu na vyhliadkovú vežu,
- výdavky na výstavbu vyhliadkovej veže v roku 2021
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P.č.

1.

Činnosť

2020

700 Kapitálové výdavky

23 000

2021

2022

138 408

0

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami
dopĺňa sa:
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Prípravná a projektová dokumentácia

Cieľová hodnota

• počet dokumentácií

•

1

na čistiareň odpadových vôd
Kapitálové výdavky

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu čistiarne odpadových vôd v
osade ,
- výdavky na výstavbu čistiarne odpadových vôd v roku 2021
P.č.

1.

Činnosť

2020

700 Kapitálové výdavky

23 000

2021

2022

138 408

0

Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 79
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo vyrovnaný rozpočet obce Rakúsy na rok 2020 vo
výške 4 488 158 EUR vrátane programov a podprogramov s navrhovanými zmenami,
zobralo na vedomie
a) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Rakúsy na roky 2020 až 2022,
b) návrhy rozpočtov obce Rakúsy na roky 2021 a 2022 vrátane programov
a podprogramov,
žiadalo starostku obce zabezpečiť rozpis rozpočtu obce na rok 2020 na rozpočtové
organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane rozpisu výdavkov na programy obce
uznesením č. 79
13. Zverenie majetku obce: Materská škola v obci Rakúsy č. 462 do správy ZŠ s MŠ
Rakúsy.
Starostka uviedla, že materiály k tomuto bodu programu boli poslancom zaslané, vrátane
návrhu zmluvy na zverenie majetku do správy. MŠ bola skolaudovaná po odstránení
nedostatkov.
Riaditeľka ZŠ s MŠ upozornila na zamokanie komína.
V diskusii k bodu č. 13 vystúpili: Ing. Jaroslav Mačičák, Ján Vida, Ing. Michal Berežný
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 80
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie návrh zmluvy o zverení majetku obce
Rakúsy, špecifikácia majetku: budova Materskej školy v obci Rakúsy č. 462, do správy
Základnej školy s materskou školou Rakúsy v účtovnej hodnote 622 364,17 EUR, podľa
odovzdávajúceho protokolu, ktorý je súčasťou zmluvy, schválilo predložený návrh zmluvy,
odporučilo starostke obce uvedenú zmluvu bez zbytočného odkladu podpísať a zverejniť na
webovom sídle obce
uznesením č. 80
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14. Doplnenie rady školy.
Starostka udelila slovo poslancovi MUDr. Cyril Václav.
MUDr. Cyril Václav konštatoval, že jeden člen rady školy pri ZŠ s MŠ sa vzdal a navrhol
delegovať na jeho miesto zástupcu za obec Ing. Michala Berežného.
Hlasovanie k poslaneckému návrhu uznesenia č. 81
Prezentácia: 9
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 1
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie potrebu delegovania zástupcu obce
ako zriaďovateľa ZŠ s MŠ v Rakúsoch na uvoľnené miesto v rade školy za obec Rakúsy,
Schválilo v súlade s § 25 ods. 25 ods. 1, ods. 5 zákona š. 595/2003 Z. z. a v súlade s § 1 ods.
2 vyhlášky č. 291/2004 Z. z. za člena rady školy pri ZŠ s MŠ v Rakúsoch za obec Rakúsy
Ing. Michala Berežného
uznesením č. 81
15. Interpelácie poslancov
V rámci interpelácií poslanci rozdiskutovali problematiku možnej výstavby
kanalizačnej vetvy na základe žiadosti Štefana Vdovjaka a uzniesli sa na uznesení č. 82.
Hlasovanie k uzneseniu č. 82
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo financovanie na štúdiu projektu kanalizačnej
vetvy, na základe žiadosti p. Štefana Vdovjaka podaného dňa 12.9.2019, uložilo
Obecnému úradu zabezpečiť zhotovenie štúdie do najbližšieho zastupiteľstva
uznesením č. 82
Poslanci sa opätovne zaoberali problematikou možnej zmeny Územného plánu obce na
podnet p. Stupáka a ďalších obyvateľov dotknutej zóny a uzniesli sa na uznesení č. 83.
Hlasovanie k uzneseniu č. 83
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch uložilo Obecnému úradu zabezpečiť vypracovanie štúdie
na čiastkovú zmenu Územného plánu obce Rakúsy v lokalite za ihriskom a Lajty
uznesením č. 83
Bc. Jozef Pitoňák požiadal obecné zastupiteľstvo o príspevok na silvestrovský ohňostroj.
O uvedenom návrhu poslanci nehlasovali a prijali uznesenie č. 84
Hlasovanie k uzneseniu č. 84
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch súhlasilo s príspevkom na tombolu silvestrovského plesu
uznesením č. 84
Po rozsiahlej diskusii poslancov s obyvateľmi prijali poslanci uznesenie č. 85, ktorým začne
obec proces riešenia prístupovej cesty k pozemkom smerom na Mlynčeky, aby sa nejazdilo po
cyklochodníku.
Hlasovanie k uzneseniu č. 85
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch uložilo Obecnému úradu začať riešiť prístupovú cestu
k pozemkom smerom na Mlynčeky
uznesením č. 85
16. Rôzne.
16.1 Žiadosť Miroslava Polhoša a manželky Renáty Polhošovej, rod. Pištovej Rakúsy č.
214 o kúpu obecného pozemku v osade Rakúsy, C KN p. č. 1054/221 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 72 m2 a C KN p.č. 1054/222 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 90 m2 vo vlastníctve obce Rakúsy, k.ú. Rakúsy.
Starostka obce prenechala slovo predsedovi stavebnej komisie.
Ján Vida upozornil poslancov na problém umiestnenia sieti na parcele č. 1054/222. Odporučil
poslancom, aby parcela pod domom o výmere 72 m2 bola žiadateľom odpredaná okrem
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parcely č. 1054/221 o výmere 90 m2 , ktorú tvorí dvor pri rodinnom dome a kde sa
nachádzajú pravdepodobne siete.
V diskusii k bodu č. 16.1 vystúpili: Poslanci vypustili z návrhu uznesenia predaj pozemku C KN p.č. 1054/222 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 90 m2 vo vlastníctve obce Rakúsy, k.ú. Rakúsy a odsúhlasili odpredaj
pozemku len pod jestvujúcou stavbou rodinného domu č. 214.
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 86
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť Miroslava Polhoša,
rod.Polhoša a manželky Renáty Polhošovej, rod.Pištovej Rakúsy 214 o kúpu obecného
pozemku v osade Rakúsy, C KN p. č. 1054/221 zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2
a C KN p.č. 1054/222 zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2 vo vlastníctve obce
Rakúsy, k.ú. Rakúsy, schválilo podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien (ďalej zákon o majetku obcí), spôsob prevodu
nehnuteľného majetku obce Rakúsy podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí a to:
predaj pozemku C KN p. č. 1054/221 žiadateľom: Miroslav Polhoš, rod.Polhoš, Rakúsy 214
a manželka Renáta Polhošová rod. Pištová, Rakúsy 214, podľa návrhu Geometrického plánu
č. 10/2015 zo dňa 17.06.2015 na oddelenie a majetkovo právne vysporiadanie C KN p. č.
1054/221 zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2 vyhotoveným: GEOAUTO-SKD
Dušanom Selvekom, Suchá Hora 8, 060 01 Kežmarok, autorizačne overeným Ing.
Vladimírom Kupčom dňa 17.06.2015, úradne overeným dňa 10.09.2015 pod č. G1 370/15
Ing. Ivetou Kapolkovou, ktoré vznikli z parcely C KN 1054/50 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 4 249 m2 vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu v Kežmarku na LV č.1,
ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa, z nasledovných dôvodov: na uvedenej parcele
majú manželia Miroslav Polhoš a manželka Renáta Polhošová v osade Rakúsy postavený
rodinný dom pod súp. č. 214 k. ú. obce Rakúsy a jedná sa o dodatočné vysporiadanie
vlastníctva k pozemku, určilo cenu pozemku 7,35 €/m2 v súlade s VZN č. 1/2009
o hospodárení s majetkom obce zo dňa 1.9.2009 v znení uznesenia č. 3/2012 z 8.12.2012, čo
predstavuje celkovú sumu 529,20 € (päťstodvadsaťdeväť eur a dvadsať centov) za pozemok C
KN p. č. 1054/221 zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2, uložilo zverejniť zámer
spôsobu predaja pozemku najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce
uznesením č. 86
16.2 Otvorený list obecnému zastupiteľstvu od riaditeľky ZŠ s MŠ.
Starostka prenechala slovo riaditeľke ZŠ s MŠ Mgr. Lucii Brutovskej.
Riaditeľka školy uviedla, že poslala otvorený list poslancom obecného zastupiteľstva
na starostku obce a uviedla, že na zastupiteľstve ho čítať nebude. Vyjadrila nespokojnosť so
spoluprácou so starostkou obce.
Starostka v reakcii na otvorený list riaditeľky ZŠ s MŠ uviedla: prepis zo zvukovej nahrávky:
„ je smutné, že pani riaditeľka nepozná svoje postavenie riaditeľky školy voči obci. Avšak
neznalosť zákona neospravedlňuje. Zriaďovateľom ZŠ s MŠ je obec a právne úkony za
zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom robí orgán, ktorý ho
vymenoval, alebo zvolil. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je
starosta. Považujem za neštandardné ak kompetencie vyhradené starostovi obce sú prenášané
poslancom obecného zastupiteľstva k riešeniu, ktorým táto právomoc neprislúcha. Vážení
poslanci, napriek uvedenému som sa rozhodla, že z úcty k vám, poslancom, sa k otvorenému
listu vyjadrím, mimo zápisnice, aby sa veci ozrejmili, ale je to prvý a posledný krát, pretože
zasahovanie do kompetencii jedného orgánu obce na úkor druhého je neprípustné a preto aj
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do budúcnosti odporúčam, aby sme si vzájomné kompetencie nezamieňali“. Starostka
následne prečítala poslancom svoje stanovisko k otvorenému listu mimo zápisnice.
V diskusii k bodu č. 16.2 vystúpili: Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný,
MUDr. Cyril Václav, Bc. Jozef Pitoňák, Ján Vida.
16.3 Sťažnosť Ing. Bystríka Václava zo dňa 4.11.2019 obecnému zastupiteľstvu.
Starostka konštatovala, že Ing. Bystrík Václav adresoval písomne poslancom sťažnosť na
nezverejnenie jeho príspevku v časopise Spektrum ako reakciu na tvrdenia uvedené
v zápisnici z rokovania obecného zastupiteľstva a umožnila vystúpiť Ing. Bystríkovi
Václavovi.
V diskusii k bodu č. 16.3 vystúpili: Ing. Jaroslav Mačičák, MUDr. Cyril Václav
Ing. Jaroslav Mačičák predložil poslancom návrh na prerušenie schôdze 7.OZ a jej
pokračovanie na deň 20. novembra 2019 o 16.00 hod.
Hlasovanie k návrhu o prerušení 7. OZ:
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Starostka obce ukončila 7. OZ dňa 15.11.2017 o 0,26 hod.
PO K RA Č O V A N I E Z Á PI S N I C E
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
dňa 20. novembra 2019.
Starostka otvorila prerušené 7. OZ dňa 20. 11.2019 o 16,10 hod.
Prítomní poslanci : 8 - Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný, MUDr. Cyril Václav,
Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida, Peter Gábor,Miroslav Bilý.
Neprítomný /í/ : Dostavili sa neskôr : Bc. Jozef Pitoňák – 16.30 hod.
Pozvaná : hlavná kontrolórka Božena Malinová - ospravedlnená
Ostatní prítomní : starostka obce Mgr. Lenka Fedáková,
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo, občania.
Po prezentácií poslancov starostka konštatovala, že pokračujúce 7. OZ obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné, počet prítomných poslancov 8.
7. OZ pokračovalo podľa schváleného programu zo 14.11.2019, bodom č. 16.4.
16.4 Odmeny poslancom a predsedom komisií za II. polrok 2019
Starostka prečítala návrh odmien pre poslancov OZ za aktívnu prácu v období II. polroka
2019.
V diskusii k bodu č. 16.4 vystúpili: Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 87
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie návrh starostky obce na schválenie
odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za obdobie II. polroka 2019 nasledovne:
- Ing. Jaroslav Mačičák
300 EUR,
- Bc. Jozef Pitoňák
250 EUR,
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- Ján Vida
250 EUR,
- Ing. Michal Berežný
250 EUR,
- Pavol Bjalončík
250 EUR,
- MUDr. Cyril Václav
300 EUR,
- Mgr. Slávka Birošíková
250 EUR,
- Peter Gábor
250 EUR,
- Miroslav Bíly
250 EUR.
schválili odmeny poslancom v navrhovanom znení, uložili OcÚ vyplatiť odmeny v termíne
do 15. decembra 2019
uznesením č. 87
Starostka prečítala návrh odmien pre predsedov komisií OZ na prerozdelenie odmien členom
komisií za obdobie II. polroka 2019.
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 88
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie návrh starostky obce na schválenie
odmeny predsedom komisií za obdobie II. polroka 2019 nasledovne:
- Ing. Jaroslav Mačičák, predseda komisie finančnej
400 EUR,
- Bc. Jozef Pitoňák, predseda komisie pre školstvo a kultúru
400 EUR,
- Ján Vida, predseda komisie stavebnej, bytovej a sociálnej
300 EUR,
- Ing. Michal Berežný, predseda komisie na ochranu verejného poriadku
300 EUR,
- Mgr. Slávka Birošíková, predsedníčka komisie pre šport
400 EUR,
telesnú kultúru a prácu s mládežou
- Peter Gábor, predseda komisie na ochranu životného prostredia
300 EUR,
schválili odmeny predsedom komisií v navrhovanom znení, uložili OcÚ vyplatiť odmeny
v termíne do 15. decembra 2019
uznesením č. 88
16.5 Informácia o organizácií Základnej umeleckej školy.
Starostka konštatovala, že materiál riaditeľky ZUŠ o organizácií školského roka bol
poslancom zaslaný v písomnej forme.
V diskusii k bodu č. 16.5 vystúpili: MUDr. Cyril Václav
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 89
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie Informáciu o organizácií ZUŠ na rok
2019/2020
uznesením č. 89
Na zasadnutie prišiel poslanec Bc. Jozef Pitoňák o 16.30 hod.
16.6 Žiadosť firmy Agrostav o započatie čiastkovej zmeny Územného plánu obce Rakúsy.
Starostka prenechala slovo poslancovi Bc. Jozefovi Pitoňákovi, ktorý navrhol doplnenie toho
bodu programu na rokovanie 7.OZ.
Bc. Jozef Pitoňák informoval poslancov o žiadosti spoločnosti Agrostav o súhlas na čiastkovú
zmenu Územného plánu obce Rakúsy v súvislosti s ťažbou štrkopieskov na parcelách:
1054/293 o výmere 5 000 m2 ostatná plocha – parcela vznikla z parcely 1054/264 LV 156,
1054/291 o výmere 5 000 m2 trvalý trávnatý porast – parcela vznikla z parcely č. 990 reg. E
vlastník Rímsko-katolícka cirkev Rakúsy, 1054/121 o výmere 10 000 m2 trvalý trávnatý
porast – LV 368, vlastník Pozemkové spoločenstvo urbárskeho majetku obce Rakúsy,
1054/292 o výmere 19 990 m2 trvalý trávnatý porast – vznikla z parcely 1054/242, LV 368,
vlastník Pozemkové spoločenstvo urbárskeho majetku obce Rakúsy. Nové využitie pozemkov
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by sa týkalo ťažby štrkopieskov a v platnom Územnom pláne obce Rakúsy je toto územie
vedené ako vízia pre ďalšiu ťažbu štrkopieskov.
Starostka uviedla, že konzultovala túto žiadosť s p. Gallikom zo Spoločného stavebného
úradu, ktorý sa vyjadril, že sa čaká na stanovisko - dopad na životné prostredie v súvislosti s
doterajšou ťažbou štrkopieskov.
V diskusii k bodu č. 16.6 vystúpili: Bc. Jozef Pitoňák, Slávka Birošíková, Ján Vida,
MUDr. Cyril Václav, Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný,
Poslanci sa dohodli s vedením obce, že všetky žiadosti adresované obecnému zastupiteľstvu
musia byť podané na podateľni obecného úradu. Žiadosti, ktoré budú podané v kratšom
termíne ako desať dní pred OZ budú posúdené na nasledujúcom OZ.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
17. Diskusia.
Starostka obce otvorila diskusiu.
V diskusii v bode č. 16 vystúpili: poslanci
Na návrh poslanca MUDr. Cyrila Václava sa poslanci vrátili k bodu programu 16.3 a po
diskusii sa dohodli, že príspevok Ing. Bystríka Václava zo dňa 14.10.2019 bude uverejnený
v časopise Spektrum ako príloha č.7 k zápisnici zo 7. OZ.
18. Záver.
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ a ukončila
zasadnutie 7. obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.11.2019 v čase od 17.05 do
0,26 hod dňa 15.11.2019 a 20.11.2019 v čase 16.10 hod do 17.30 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 7. OZ zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom
sídle obce http://www.rakúsy.sk

Prílohy k zápisnici:
1. Návrh VZN č.5/2019 o miestnych daniach.
2. Návrh VZN č.6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
3. Návrh VZN č.7/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl
a školských zariadení na území obce Rakúsy.
4. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 7/2019.
5. 5.1 Návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 a programového rozpočtu
na roky 2020 – 2022.
5.2 Návrh, rozpočet – tabuľka 2017-2022.
6. 6.1 Upravený rozpočet obce na roky 2020 – 2022 a programový rozpočtu
na roky 2020 – 2022.
6.2 Schválený rozpočet – tabuľka 2017-2022.
7. Príspevok do časopisu Spektrum Ing. Bystríka Václava.

Zápisnicu zapísala: Ing. Mária Bačíková v. r.
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Overovatelia zápisnice:
Ján Vida v. r.
Peter Gábor v. r.
_________________________
PaedDr. Jaroslav Vaľo v. r.
prednosta OcÚ

_________________________
Mgr. Lenka Fedáková v. r.
starostka obce
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