Z Á PIS N I CA
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 13. mája 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
Poslanci, ktorí sa dostavili neskôr na OZ, čas: 16.08 hod.
MUDr. Cyril Václav
Mgr. Jozef Pitoňák
Ostatní prítomní:
starostka obce Mgr. Lenka Fedáková
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo
hlavná kontrolórka Ing. Mária Bačíková
Začiatok 21. OZ a koniec 21. OZ:
16.05 hod. – 19.13 hod.
Zasadnutie 21. OZ otvorila starostka obce. Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov je 7.

1. Otvorenie zasadnutia 21. 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: Ján Vida
b) členovia: Ing. Michal Berežný, Peter Gábor
c) overovatelia zápisnice: Mgr. Slávka Birošíková, Miroslav Bíly
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Zuzanu Regitkovú.
Hlasovanie poslancov k návrhovej komisii, zapisovateľke a overovateľov zápisnice.
Prezentácia: 7
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomný: 2- MUDr. Cyril Václav, Mgr. Jozef Pitoňák

2. Schválenie programu 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 21. OZ bol uvedený v pozvánke a zverejnený na úradnej
tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 10.05.2021. Prečítala program 21. OZ a vyzvala poslancov
na doplnenie alebo zmenu programu. Program tvorí prílohu zápisnice.

PROGRAM 21. OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Návrh rozpočtového opatrenia č.4.
5. Návrh na vysporiadanie pozemku pod cestou pre IBV „ za Maniakom „ – odkúpenie časti parciel
548/66 a 548/65 vo vlastníctve p. Jána Pištu a Zuzany Pištovej s prihliadnutím na vyhlásenie p. Jána
Pištu.
6. Prerokovanie správy o činnosti Obecného družstva služieb Rakúsy.
7. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Rakúsy.
8. Interpelácie poslancov.
9. Diskusia.
10. Záver.
Starostka obce doplnila do programu uznesenie č. 208 zo dňa 11. februára 2021.
PROGRAM 21. OZ po doplnení:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Uznesenie č. 208 zo dňa 11. februára 2021.
5. Návrh rozpočtového opatrenia č.4.
6. Návrh na vysporiadanie pozemku pod cestou pre IBV „ za Maniakom „ – odkúpenie časti parciel
548/66 a 548/65 vo vlastníctve p. Jána Pištu a Zuzany Pištovej s prihliadnutím na vyhlásenie
p. Jána Pištu.
7. Prerokovanie správy o činnosti Obecného družstva služieb Rakúsy.
8. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Rakúsy.
9. Interpelácie poslancov.
10. Diskusia.
11. Záver.
Hlasovanie poslancov k programu 21. OZ: z prítomných 7 poslancov
Prezentácia: 7
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
neprítomný: 2- MUDr. Cyril Václav, Mgr. Jozef Pitoňák

nehlasovali: 0

3. Kontrola uznesení
Starostka obce oboznámila poslancov o tom, že uznesenia sa plnia postupne a prečítala poslancom
nasledovnú správu.
□V krátkosti k prerokovaniu protokolu o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom
obstarávaní:
Dňa 30.4.2021 sa uskutočnilo v priestoroch Úradu pre verejné obstarávanie, odboru dohľadu
v Bratislave prerokovanie protokolu, kde obec Rakúsy nemala k obsahu protokolu, ktorý som vám
prečítala na poslednom zastupiteľstve žiadne námietky a všetky kontrolné zistenia uvedené
v protokole akceptujem, čím bola kontrola uzavretá a na rozpočet obce nebude znášať žiadne následky.
-V osade došlo k poškodeniu vozidla pedagogického pracovníka školy v školskom areáli, preto
uvažujeme o vytvorení vlastného vchodu pre CVČ tak, aby deti, ktoré ho navštevujú nemuseli
prechádzať cez celý školský areál a tak sa brána po príchode žiakov do školy mohla uzamknúť.
V súčasnosti je brána stále otvorená a ktokoľvek môže do areálu školy vstúpiť.
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-Je potrebné dobudovať cestu k vchodu do školského areálu v osade tak, aby zamestnanci školy mohli
bezpečne zaparkovať svoje autá . To by sme v blízkom čase vyriešili.
-Vzhľadom k mimoriadnemu stavu sa od januára 2021 pozastavili aktivačné práce, čo nám
skomplikovalo udržiavanie poriadku v osade. Tí aktivační, ktorí nám ostali sa postarali o poriadok
a čistotu hlavne v okolí kontajnerov. Priestor okolo nich v dopoludňajších hodinách vyčistia, no
popoludní občania opäť nahádžu odpad okolo kontajnera, no pravidelne sa na tom pracuje. Úrad práce
už obnovil aktivačnú činnosť a od júna by sme mali získať aspoň zopár pracovných síl na udržiavanie
poriadku, čomu sa teším.
-Škola už je v plnej prevádzke, vyskytujú sa problémy s disciplínou niektorých žiakov. Vždy to tak
bolo, no po dlhšej prestávke v školskej dochádzke sú tu problémy zase. Škola zamestnáva
aktivačných pracovníkov, ktorí cestujú so žiakmi a odprevádzajú žiakov do a zo školy. Ak však dôjde
k incidentom týkajúcich sa žiakov školy, v prvom rade je potrebné komunikovať so zákonnými
zástupcami žiakov, obrátiť sa na sociálneho pedagóga, alebo výchovného poradcu. Musíme zabrániť
násilnému správaniu sa a narúšaniu disciplíny v kolektíve.
16.08 hod.- na OZ sa dostavili poslanci: MUDr. Cyril Václav, Mgr. Jozef Pitoňák
4. Uznesenie č. 208 zo dňa 11. februára 2021.
Prednosta OcÚ vysvetlil poslancom, prečo sa uznesenie č. 208 muselo doplniť.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 208 zo dňa 11.02.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 208 zo dňa 11.02.2021.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Súhlasilo s doplnením uznesenia č.208. zo dňa 11. februára 2021.
Doplnilo v bode č.1, súhlasí za vetu „ s predložením žiadosti o NFP s názvom projektu
„Rozšírenie vodovodu v obci Rakúsy“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja obce „ Text: a platným územným plánom obce.
uznesením č. 208

5. Návrh rozpočtového opatrenia č.4.
Materiály boli poslancom doručene elektronicky pred OZ.
Ekonómka obce priblížila poslancom rozpočtové opatrenie č. 4 a vysvetlila poslancom navrhnuté
zmeny.
Poslankyňa Birošíková oznámila vedeniu obce, že žiadosť na opravu a rekonštrukciu multifunkčného
ihriska, ktorú posielala PSK, poslanci PSK schválili. Celková suma projektu je 20 745,00 €.
Poslankyňa žiadala 8 000,00 €, poslanci PSK schválili 4 000,00 € a obec sa bude spolupodieľať sumou
16 745,00 €.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 225 zo dňa 13.05.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 225 zo dňa 13.05.2021.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0
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Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Schválilo 4. zmenu rozpočtu Obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 4/2021 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 2021
Bežné príjmy-obec

Rozpočet na
rok 2021 po 3.
zmene

Rozpočet na
rok 2021 po 4.
zmene

4. zmena
rozpočtu na
rok 2021

4 395 528

4 321 435

+ 76 370

4 397 805

Bežné príjmy-RO

3 042

3 042

0

3 042

Kapitálové príjmyobec

1 000

1 000

0

1 000

Finančné operácie
príjmové-obec

190 000

270 328

0

270 328

4 589 570

4 595 805

+ 76 370

4 672 175

Príjmy spolu

Schválený
rozpočet na
rok 2021

Rozpočet na
rok 2021 po 3.
zmene

Rozpočet na
rok 2021 po 4.
zmene

4. zmena
rozpočtu na
rok 2021

Bežné výdavky-obec

1 836 530

1 922 489

+ 52 165

1 974 654

Bežné výdavky-RO

2 484 768

2 401 144

+ 22 705

2 423 849

267 020

270 920

+ 1 500

272 420

1 252

1 252

0

1 252

4 589 570

4 595 805

+ 76 370

4 672 175

Kapitálové výdavkyobec
Finančné operácie
výdavkové-obec
Výdavky spolu

uznesením č. 225

6. Návrh na vysporiadanie pozemku pod cestou pre IBV „ za Maniakom „ – odkúpenie časti
parciel 548/66 a 548/65 vo vlastníctve p. Jána Pištu a Zuzany Pištovej s prihliadnutím na
vyhlásenie p. Jána Pištu.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ. Geometrický plán aj vyjadrenie p. Pištu.
Ak sa s p. Pištom obec nedohodne na odkúpení, hrozí, že tam vznikne slepá cesta.
Diskusia k bodu č. 6.
Poslanci sa zhodli na tom, že suma 25,00 € za m² je vysoká.
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Navrhli vedeniu obce, aby sa stretlo s bývalým starostom obce, či by nevedel nejak objasniť situáciu a
nejak pomôcť.
MUDr. Cyril Václav- vyjadril sa, že kúpna zmluva medzi obcou a p. Pištom v článku I.- predáva sa na
základe platného geometrického plánu, ktorý vypracoval František Čekovský- rozpor s geometrickým
plánom. Keď sa táto vec riešila, vlastníkom bol ešte p. Badžo nie p. Pišta.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- kúpna zmluva bola podpísaná, keď majiteľom bol už p. Pišta.
Ing. Jaroslav Mačičák- preštudoval si to, geometrický plán, ktorý vypracoval p. Čekovský sedí, aj
dodatok.
Mgr. Slávka Birošíková- p. Pišta so všetkým súhlasil, až kým nedostal stavebné povolenie, od kedy
postavil dom, už nesúhlasí, tak je napísané v jeho vyhlásení. Navrhla obci urobiť jednosmerku, obec to
nebude nič stáť a p. Pištovi sa nechá to, čo má.

Návrh poslanca Ing. Mačičáka
Odkúpenie časti súkromného pozemku K-NC parc. č. 548/74 k.ú. Rakúsy o výmere 25 m2 vo
výške 20 € / m2 čo je 500,00 €.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 226 zo dňa 13.05.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 226 zo dňa 13.05.2021.
Prezentácia: 9
za: 7
proti: 1
zdržali sa: 1
Proti: Mgr. Slávka Birošíková
Zdržal sa: MUDr. Cyril Václav

nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Súhlasilo s odkúpením časti súkromného pozemku K-NC parc. č. 548/74 k.ú. Rakúsy o výmere
25 m2 vo výške 20 € / m2 , vo vlastníctve p. Jána Pištu a Zuzany Pištovej s prihliadnutím na
vyhlásenie p. Jána Pištu, čo predstavuje sumu 500,00 €, podľa geometrického plánu
č. 108/2020 vypracovaného Ing. Pavlom Brutovským.
Poverilo OcÚ zaslať ponuku p. Pištovi – majiteľovi pozemku..
uznesením č. 226

7. Prerokovanie správy o činnosti Obecného družstva služieb Rakúsy.
MUDr. Cyril Václav je jediný žijúci člen obecného družstva. Zistil že žiadna dokumentácia neexistuje
a súhlasil s tým, aby sa zrušilo.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 227 zo dňa 13.05.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 227 zo dňa 13.05.2021.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Poverilo OcÚ na právne úkony v súvislosti s podaním návrhu na zrušenie Obecného družstva
služieb Rakúsy a následne s vymazaním z obchodného registra.
Súhlasilo s úhradou výdavkov, ktoré vzniknú v súvislosti s úkonmi podľa bodu 1.
uznesením č. 227
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8. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Rakúsy.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Nový rokovací poriadok.
Diskusia k bodu č. 8:
MUDr. Cyril Václav- navrhol neschvaľovať nový rokovací poriadok, ale pôvodný s dodatkom.
Ing. Mária Bačíková- navrhla prijať nový, nie s dodatkom. Aby to bolo priehľadné.
Návrhy poslanca Václava:
- Zmena v čl. 5 bod 5.5: Pozvánka musí byť poslancom OZ doručená najneskôr 6 kalendárnych dní
pred zasadnutím OZ.
- Doplnenie v čl. 5 bod 5.6: Predkladané materiály budú poslancom distribuované písomnou alebo
elektronickou formou.
- Doplnenie v čl. 8 nový bod 8.3: Pri mimoriadnom zasadnutí OZ bod „Rôzne“ a „Interpelácia
poslancov“ nie sú povinné.
- V čl. 8 bod 8.3 prečíslovať na bod 8.4
Hlasovanie poslancov k návrhu p. Václava
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 228 zo dňa 13.05.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 228 zo dňa 13.05.2021.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh starostky obce na prijatie nového Rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva obce Rakúsy.
Schválilo rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Rakúsy s účinnosťou od
13.05 2021.
Zrušilo rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Rakúsy, schválený uznesením č. 93
zo dňa 12. decembra 2019 a uznesenie č. 113. zo dňa 22. apríla 2020, ktorým bol doplnený.
uznesením č. 228
9. Interpelácie poslancov
Starostka otvorila interpeláciu poslancov.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa, kedy bude otvorené detské ihrisko+ oplotenie ihriska
Starostka obce- ihrisko sa otvorí cez víkend alebo v pondelok. Oplotenie sa bude riešiť čo najskôr.
Peter Gábor- mal požiadavku na obecný úrad, aby sa dal do osady ešte jeden kontajner, starostka
požiadavku akceptovala a nový kontajner objedná.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa, čo s túlavými psami a mačkami v obci, aby na ihrisku neboli
výkaly.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- tomu nevedia zabrániť, ale môžu na ihrisko poslať aktivačných, aby ich
pozbierali.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa na bitky v škole a v obci?
Starostka obce- týmto sa zaoberala už v úvode OZ, rodič je zodpovedný za svoje dieťa.
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Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa, ako predchádzať poškodzovaniu školského aj súkromného
majetku? Nakoľko dňa 6.5.2021 došlo k poškodeniu osobného automobilu učiteľke ZŠ s MŠ v areáli
školy. K poškodeniu došlo prehodením kameňa spoza plota. Ako je to s obecnou hliadkou?
Návrh poslankyne: Vybudovať v osade prístrešok na autá v areáli školy na parkovisku, a umiestniť
drevený domček ako vrátnicu v areáli školy ZŠ s MŠ Rakúsy v osade.
Opýtala sa aj na kamerový systém, kde sú umiestnené kamery v obci?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- vyzval poslancov, že im kamerový systém ukáže ihneď, s čím p. Birošíková
a p. Václav nesúhlasili, navrhli presunúť na nasledujúce OZ.
Pavol Bjalončík- opýtal sa na novú cestu, či sa robí cez projekt?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- projekt sa ešte len vyrába.
Pavol Bjalončík- Dal návrh, aby sa neprojektovali účka na novej ceste.
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa prednostu či bol na rozhraní februára a marca v zahraničí, lebo v tom
čase bola nariadená karanténa, či ju dodržal?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- športová reprezentácia je na účely výnimky z obmedzenia slobody pohybu a
pobytu v súvislosti s článkom 4 alebo 5 úst. zák. č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov považovaná za
obdobnú činnosť ako zamestnanie, alebo výkon podnikateľskej činnosti, ktorá nemôže byť
vykonávaná z domu.
MUDr. Cyril Václav- uznesenie č. 56 z 19. júla 2019, kde bolo prijaté, že skriňa s urbárskymi
dokumentami bude uložená no OcÚ.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- dostali písomnú požiadavku na presunutie skrine od p. Vaverčáka, ktorej
vyhoveli.
Ing. Michal Berežný- navrhol urobiť v osade oplotené parkovisko vyhradené pre učiteľov.

10. Diskusia.
Starostka obce otvorila bod programu diskusia.
Zvukový záznam z diskusie je zverejnený na internetovej stránke obce.
MUDr. Cyril Václav- vyjadril sa k hlavnému kontrolórovi, uznesenie č. 178 zo dňa 08.10.2020,
hlavnej kontrolórke obce bola uložená úloha prekontrolovať situáciu, keď obec Rakúsy konajúca
prostredníctvom starostky obce uzatvorila zmluvu s advokátom JUDr. Marcelom Kohútom na sumu
84 000 € , bez schválenia kapitoly v rozpočte. Hlavná kontrolórka po kontrole vo svojej správe
skonštatovala, že k porušeniu zákona v tomto prípade nedošlo, napriek upozorneniu poslancov OZ, že
došlo k porušeniu § 13 ods. 2 Zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Hlavná kontrolórka svoje konštatovanie do dnešného dňa nezmenila, z tohto dôvodu ju OZ upozorňuje
na zanedbanie povinností vyplývajúcich zo svojej funkcie. Toto chcel predniesť a zároveň dať do
zápisnice, a do uznesenia, že OZ berie na vedomie podľa § 13 ods. 2 Zákon č. 583/2004. Citoval
Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce alebo rozpočte
vyššieho územného celku schválené.

Hlavná kontrolórka reagovala na poslanca MUDr. Cyrila Václava s tým, že si svoje
povinnosti splnila a poslancov informovala priamo na OZ o výsledkoch kontroly, kde im aj
odpovedala na otázky. Upozornila poslancov, že upozornenie na zanedbanie povinností
hlavnej kontrolórky je nedôvodné a nezákonné, zasahuje do jej práv, lebo nič neporušila
a poslanci na takéto upozornenie nemajú právny dôvod. Ďalej uviedla, že pripomienku
poslanca Václava vyhodnotila priamo na zastupiteľstve ako neopodstatnenú a žiadnu inú
písomnú požiadavku nedostala, aby na ňu odpovedala. Vysvetlila poslancom, že kontrolórka
je pri výkone kontroly nezávislá a že jej nikto nemôže vnucovať svoje predstavy, ako má
vykonávať kontrolu, ani poslanci OZ, ani starostka obce.
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11. Záver.
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ a ukončila
zasadnutie 21. obecného zastupiteľstva o 19,13 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
Zápisnicu zapísala:
Zuzana Regitková

v.r.

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Slávka Birošíková
Miroslav Bíly

v.r.

v.r.
PaedDr. Jaroslav Vaľo
prednosta OcÚ

v.r.

Mgr. Lenka Fedáková
starostka obce

v.r.
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