Z Á PI S N I CA
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 18. júna 2020.
Prítomní poslanci : 9 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, MUDr. Cyril Václav,
Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková, Ing. Jaroslav Mačičák, Mgr. Jozef Pitoňák,
Peter Gábor, Miroslav Bilý.
Neprítomný/í : Dostavili sa neskôr : Odišiel z rokovania OZ: Pozvaná : hlavná kontrolórka Božena Malinová, kandidáti na voľbu hlavného kontrolóra
obce Rakúsy: Blažena Kredatusová, Ing. Mária Bačíková.
Ostatní prítomní : starostka obce Mgr. Lenka Fedáková,
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo, ekonómka Mgr. Marcela Fiffiková.
Začiatok 12. OZ a koniec: 15.05 hod. - 21,25 hod.
Zasadnutie 12. OZ otvorila starostka obce. Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov 9.
1. Otvorenie zasadnutia 12. OZ, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
Starostka Mgr. Lenka Fedáková navrhla členov návrhovej a mandátovej komisie:
a) predseda návrhovej a mandátovej komisie: MUDr. Cyril Václav,
b) členovia: Pavol Bjalončík, Mgr. Jozef Pitoňák.
Starostka Mgr. Lenka Fedáková navrhla členov volebnej komisie:
a) predseda volebnej komisie: Ing. Jaroslav Mačičák,
b) členovia: Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková.
Starostka navrhla za overovateľov zápisnice: Ján Vida, Peter Gábor.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a hlasovali nasledovne:
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Ing. Máriu Bačíkovú.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
2. Schválenie programu 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 12. OZ uvedený v pozvánke, bol zverejnený na
úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 15.6.2020. Prečítala program 12. OZ
a vyzvala poslancov na doplnenie alebo zmenu programu.
PROGRAM 12. OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej a mandátovej komisie, volebnej komisie,
zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce.
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Rakúsy.
6. Schválenie záverečného účtu obce Rakúsy za rok 2019.
7. Správa kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce Rakúsy na rok 2020 za
obdobie 1-3/2020.
8. Informatívna správa predsedu finančnej komisie.
9. Schválenie žiadosti o NFP na zmiernenie dosahov koronakrízy.
10. Zápis do obecnej kroniky za rok 2019

11. Rôzne.
11.1 Žiadosť Heleny Talárovej, rod. Labudovej, Rakúsy 64 o kúpu obecného pozemku
v obci Rakúsy, C KN parc. č. 355 kultúry záhrady o výmere 96 m2 a C KN parc.č.
356 kultúry zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2 vo vlastníctve obce
Rakúsy, k.ú. Rakúsy.
11.2 Žiadosť Slavomíra Gažíka bytom Rakúsy 292 a manželky Zuzany Gažikovej bytom
Poľná 606, Ľubica o kúpu obecného pozemku v osade Rakúsy, C KN p. č. 2249/77
zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 vo vlastníctve obce Rakúsy, k.ú.
Rakúsy.
11.3 Stiahnutie žiadosti o funkčné využitie obecného pozemku č. parcely 1704 k. ú.
Rakúsy, na športovú aktivitu spájanú s jazdou na motokrosových motocykloch,
tvorba skokov (lavíc) a aplikovanie prekážok do terénu.
12. Interpelácie poslancov.
13. Záver.
Poslanec MUDr. Cyril Václav podal návrh na doplnenie bodov programu za bod č. 11 body:
bod č. 12: Opätovné hlasovanie o uznesení č. 118 zo 16.4.2020, ktoré nebolo podpísané
starostkou obce.
bod č. 13: Opätovné hlasovanie o uznesení č. 134 zo 14.5.2020, ktoré nebolo podpísané
starostkou obce.
bod č. 14: Opätovné hlasovanie o uznesení č. 135 zo 14.5.2020, ktoré nebolo podpísané
starostkou obce.
K návrhu doplnených bodov programu 12, 13, 14 uviedol, že podľa neho neexistujú zákonné
dôvody na pozastavenie uznesení.
Navrhol bod č. 12 prečíslovať na bod č. 15 a za bod č. 15 zaradiť bod diskusia a bod č. 13
prečíslovať na č. 17.
Starostka nechala hlasovať o uvedenom návrhu:
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Návrh prešiel.
Program 12.OZ po doplnení
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej a mandátovej komisie, volebnej komisie,
zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce.
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Rakúsy.
6. Schválenie záverečného účtu obce Rakúsy za rok 2019.
7. Správa kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce Rakúsy na rok 2020 za
obdobie 1-3/2020.
8. Informatívna správa predsedu finančnej komisie.
9. Schválenie žiadosti o NFP na zmiernenie dosahov koronakrízy.
10. Zápis do obecnej kroniky za rok 2019
11. Rôzne.
11.1 Žiadosť Heleny Talárovej, rod. Labudovej, Rakúsy 64 o kúpu obecného pozemku
v obci Rakúsy, C KN parc. č. 355 kultúry záhrady o výmere 96 m2 a C KN parc.č.
356 kultúry zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2 vo vlastníctve obce
Rakúsy, k.ú. Rakúsy.
11.2 Žiadosť Slavomíra Gažíka bytom Rakúsy 292 a manželky Zuzany Gažikovej bytom
Poľná 606, Ľubica o kúpu obecného pozemku v osade Rakúsy, C KN p. č. 2249/77
zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 vo vlastníctve obce Rakúsy, k.ú. Rakúsy.
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11.3 Stiahnutie žiadosti o funkčné využitie obecného pozemku č. parcely 1704 k. ú.
Rakúsy, na športovú aktivitu spájanú s jazdou na motokrosových motocykloch, tvorba
skokov (lavíc) a aplikovanie prekážok do terénu.
12. Opätovné hlasovanie o uzn. č. 118 zo 16.4.2020, ktoré nebolo podpísané starostkou obce.
13. Opätovné hlasovanie o uzn. č. 134 zo 14.5.2020, ktoré nebolo podpísané starostkou obce.
14. Opätovné hlasovanie o uzn. č. 135 zo 14.5.2020, ktoré nebolo podpísané starostkou obce.
15. Interpelácie poslancov.
16. Diskusia.
17. Záver.
Hlasovanie k programu 12. OZ v celku
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
3. Kontrola uznesení.
Starostka konštatovala, že uznesenia z minulého zastupiteľstva sú plnené priebežne
a odôvodnila pozastavenie uznesení č. 134, 135 a 137 nasledovne:
K nepodpísanému uzneseniu č. 134 Žiadosť Antona Vdovjaka, Rakúsy č. 101 o vykonanie
čiastkovej zmeny územného plánu na parcelách k.ú. Rakúsy evidovaných na LV 376 v KN-E
č. 991/1, 991/2, 992/1, 992/2, 993 a 994 z dôvodu ponuky ich využitia na ťažbu štrkopieskov.
Toto uznesenie som nepodpísala z rovnakého dôvodu, ako uzn.č.99 a uzn.č.118, pretože na
daných pozemkoch prebehla nelegálna ťažba, vec sa prešetruje a nie je uzavretá.
K nepodpísanému uzneseniu č. 135 Zdokumentovanie stavby cesty cez súkromné pozemky.
Uz.č.135 som pozastavila na základe skutočnosti, že zákon o obecnom zriadení 369/1990 §13
ods.4 písmeno e) hovorí: že starosta rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú
zákonom dané obecnému zastupiteľstvu.
OZ a starosta sú rovnocenné orgány, pričom sú v rovnakom postavení a na rovnakej
úrovni. Z uvedeného vyplýva nemožnosť vzájomného ukladania povinnosti OZ-starostovi
a starostom obecnému zastupiteľstvu. Čo sa týka spevnenia cesty, bolo prijaté uznesenie č. 85,
bolo prijaté hlasovaním 9tich poslancov OZ. Uznesenie je stále v platnosti a na základe tejto
skutočnosti sme začali riešiť prístupovú cestu. Faktúra a celkové náklady boli 5510,40 eur.
Dotknutým majiteľom obec zaslala žiadosti o súhlasné stanovisko so spevnením cesty.
K nepodpísanému uzneseniu č. 137 Zvolávanie zasadnutí OZ o 17.00.
Zákon 369/1990 Z.Z o obecnom zriadení §13 ods. 4 písmeno a) hovorí o tom, že OZ
zvoláva a vedie starosta. Zákonodarca priznáva starostovi obce právo zvolávať a viesť
zasadnutia OZ. Tieto povinnosti sú súčasne jeho kompetenciou, ktorú mu nemožno odňať
alebo zmeniť uznesením OZ, lebo sú ustanovené zákonom. Zákon teda v súčasnosti zveruje
zvolávanie zasadnutí OZ vrátane určenia jeho termínov plne do rúk starostu. Je teda plne
v rukách starostu určenie dňa v týždni a hodiny, na kedy OZ zvolá, pretože ide ex lego o jeho
kompetenciu. Vzhľadom k tomu, že ide o výlučnú kompetenciu starostu obce, nemôže OZ
de facto zvolávať svoje zasadnutie a to ani uznesením, a ani akoukoľvek skrytou formou. OZ
nemôže zasahovať do právomoci starostu obce. V danom prípade by išlo o obchádzanie
zákona a faktické obmedzenie právomoci starostu obecným zastupiteľstvom. Poslanec OZ má
trestnú zodpovednosť, jedným z porušení svojich kompetencií je aj zneužitie právomoci
verejného činiteľa. Prekročenie právomoci sa týka aj v prípade, ak vykonáva činnosť patriacu
do právomoci iného verejného činiteľa.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
4. Informatívna správa o stave obce.
Starostka prečítala poslancom správu o dianí v obci od posledného zastupiteľstva:
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- 20. mája sme mali na obci stretnutie s pánom Malinovským ohľadne zakomponovania zmien
v územnom pláne Rakúsy,
- Sťažnosť ohľadne včiel pána Ploščicu, sme začali riešiť s regionálnou veterinárnou
a potravinovou správou, čakáme na odpoveď,
- Žiadosti pani Kalafutovej sme vyhoveli, nakoľko sa bude riešiť parkovacia politika v obci
a po dohode s projektantom budú navrhnuté možnosti premostenia a parkovania. Chcem len
upozorniť na to, že pán Gallik si premostenie hradil na vlastné náklady, preto odporúčam
materiál refundovať. Buď bude obec riešiť každé a jedno premostenie, alebo žiadne. Je na
zvážení OZ ako budeme postupovať.
- 21.5. zameriavanie pozemkov v osade u obyvateľov, ktorí o zameranie mali záujem,
- 21.5. porada v ZŠ s MŠ Rakúsy ohľadne nástupu žiakov do školy,
- 8.6. otváranie obálok voľby hlavného kontrolóra obce Rakúsy, podmienky splnili dve
uchádzačky, pani Kredatusová a Ing. Bačíková,
- 11.6. stretnutie na obci s pánom Gallikom zo stavebného úradu, obec dala pripraviť
rozhodnutie o začati správneho konania o udelenie pokuty pre porušenie územného
rozhodnutia, ďalej sme riešili nelegálne stavby v obci.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Rakúsy.
Starostka obce prenechala slovo predsedovi návrhovej a mandátovej komisie MUDr. Cyrilovi
Václavovi, ktorý bol predsedom komisie na otváranie obálok pre voľbu hlavného kontrolóra
a ktorý konštatoval, že podmienky na voľbu kontrolóra splnili z troch kandidátov dve
kandidátky: Blažena Kredatusová a Ing. Mária Bačíková.
Starostka otvorila prezentáciu kandidátov. Na prezentácií sa nezúčastnila kandidátka
Blažena Kredatusová. Starostka prenechala slovo Ing. Márií Bačíkovej, ktorá sa
odprezentovala nasledovne:
“Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci prihlásila som sa do voľby hlavnej
kontrolórky vašej obce lebo by som rada bola súčasťou vašej samosprávy, ktorú tvoria tri
piliere. Dva piliere sú rovnocenné orgány obce a to starostka obce so svojou výkonnou
právomocou, ktorú vykonáva prostredníctvom obecného úradu a vy poslanci obecného
zastupiteľstva, ktorí máte zákonodárnu moc, vytvárate nariadenia obce a plníte úlohy, ktoré
vám dáva zákon o obecnom zriadení. Tretím pilierom je podľa môjho názoru hlavný kontrolór
obce, ktorý má kontrolnú úlohu a je podporným pilierom. Rada by som bola súčasťou tohto
tretieho piliera aj z toho dôvodu, že vám ponúkam moje skúsenosti, tak teoretické ako aj
praktické z výkonu vo verejnej správe, v ktorej mám takmer dvadsať ročné skúsenosti.
Predchádzajúce tri volebné obdobia som kandidovala a bola zvolená za poslankyňu obecného
zastupiteľstva vo Veľkej Lomnici, z toho štyri roky som vykonávala funkciu prednostky
obecného úradu a tri roky som vykonávala zástupkyňu starostu obce Veľká Lomnica na plný
úväzok. V súčasnosti prevádzkujem živnosť zameranú na poradenstvo samosprávam ako aj
lektoring - vykonávam kurzy jednoduchého a podvojného účtovníctva. Okrem toho som
pracovala aj v školstve a pretože samospráva má na starosti aj prenesený výkon štátnej
správy na úseku školstva – pracovala som na strednej škole v Rade školy, kde som vykonávala
predsedníčku Rady školy. Som aj konateľkou spoločnosti TATRAS GAS. Okrem týchto
profesných skúseností vykonávam ešte pozíciu prísediacej na súde v Kežmarku. Z mojej strany
je to všetko, ak sa chcete niečo opýtať, som pripravená na vaše otázky.“
- MUDr. Cyril Václav – v súčasnosti ste p. Bačíková poradkyňou pani starostky, ako chcete
skĺbiť túto funkciu s tým, že budete zároveň kontrolórkou.
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- Ing. Mária Bačíková – v prípade, že by som bola úspešnou kandidátkou a zvolili by ste ma
za kontrolórku obce Rakúsy, hneď dnes by som ukončila dohodu o vykonaní služieb,
vzdelávanie, poradenstvo vo vašej obci, aby tam nebol konflikt záujmu.
Starostka konštatovala, že druhá kandidátka Blažena Kredatusová nie je prítomná, na
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Uviedla, že na 12. OZ ju pozvala a pretože sa nedostavila
na prezentáciu, požiadala poslancov o prijatie uznesenia k voľbe kontrolóra bez jej
prítomnosti.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 139
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie, že voľba hlavného kontrolóra sa
uskutoční aj bez účasti p. Blaženy Kredatusovej
uznesením č. 139
Starostka otvorila voľbu hlavného kontrolóra. Informovala poslancov o spôsobe voľby tajným
hlasovaním v zmysle prijatého uznesenia č. 100 zo 14.5.2020. Prenechala slovo predsedovi
volebnej komisie Ing. Jaroslavovi Mačičákovi, ktorý rozdal poslancom volebné lístky
a informoval ich o spôsobe hlasovania, ktorý sa vykoná zakrúžkovaním mena kandidáta.
Následne poslanci vykonali tajnú voľbu hlavného kontrolóra, upravením volebného lístku
v určenom mieste pre voľby a jeho vhodením do volebnej urny, ktorá bola pred hlasovaním
odkontrolovaná. Po voľbe volebná komisia vysypala volebné lístky z urny a vykonala sčítanie
hlasov. Predseda volebnej komisie prečítal správu volebnej komisie, v ktorej skonštatoval, že
do urny bolo vhodených 9 volebných lístkov, všetky boli platné.
Výsledok volieb hlavného kontrolóra v obci Rakúsy:
5 hlasov – Ing. Mária Bačíková
4 hlasy – Blažena Kredatusová
Volebná komisia konštatovala, že podľa § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení
Ing. Mária Bačíková získala súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva a preto bola zvolená za hlavného kontrolóra obce Rakúsy.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 140
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch v súlade s § 18a ods. 1, ods. 2, ods. 3, ods. 5 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na uznesenie č.
100 zo dňa 16.4.2020 zobralo na vedomie Správu volebnej komisie zo dňa 18.6.2020
o zvolení hlavnej kontrolórky obce Rakúsy. Za hlavnú kontrolórku obce bola zvolená
Ing. Mária Bačíková, konštatovalo, že Ing. Mária Bačíková je zvolená za hlavnú
kontrolórku obce Rakúsy na šesť rokov, doporučilo starostke obce uzavrieť pracovnú zmluvu
s Ing. Mária Bačíková od 19.6.2020 na šesť rokov
uznesením č. 140
6. Schválenie záverečného účtu obce Rakúsy za rok 2019.
Starostka obce prenechala slovo ekonómke obce Mgr. Marcele Fiffikovej.
Ekonómka stručne predstavila dokument "Návrh záverečného účtu obce za rok 2019".
Uviedla, že návrh ZÚ obsahuje rozpočet obce na rok 2019, rozbor plnenia príjmov a
výdavkov, výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019, tvorbu a použitie prostriedkov
fondov, bilanciu aktív a pasív k 31.12.2019, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019,
prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce, finančné usporiadanie vzťahov voči
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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 2019
bol schválený na zasadnutí OZ dňa 8.11.2018 vo výške 4 326 tis. EUR v príjmovej aj
výdavkovej časti. Rozpočet bol v priebehu roka 2019 zmenený desaťkrát. Rozpočet po
poslednej zmene bol v príjmoch a vo výdavkoch vo výške 4 824 tis. EUR. Skutočné bežné
príjmy, t.j. príjmy obce a troch rozpočtových organizácií zriadených obcou boli vo výške
4 229 tis. EUR, bežné výdavky vo výške 3 882 tis. EUR, výsledkom bežného rozpočtu je
prebytok vo výške 347 tis. EUR. Skutočné kapitálové príjmy boli vo výške 187 tis. EUR,
kapitálové výdavky vo výške 685 tis. EUR, výsledkom kapitálového rozpočtu je schodok vo
výške 498 tis. EUR. Tento schodok sa zvyšuje o nevyčerpané finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu, a to určené na bežné výdavky vo výške necelých 37 tis. EUR - na
prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a na dotáciu na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravu) a na kapitálové výdavky vo výške necelých
29 tis. EUR - na vybavenie futbalového ihriska, na vybudovanie detského ihriska a na projekt
prevencie kriminality. Schodok sa zvyšuje tiež o nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky,
údržby a opráv podľa zákona o dotáciách. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie.
Príjmové FO boli vo výške 421 tis. EUR, výdavkové FO vo výške 1 tis. EUR. Rozdielom
finančných operácií je prebytok vo výške necelých 420 tis. EUR. Tento prebytok bol v roku
2019 použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 217 418,69
EUR a vysporiadanie PFO za predchádzajúce obdobie. Zostatok finančných operácií v sume
202 118,34 EUR je navrhnutých na tvorbu rezervného fondu. Stav rezervného fondu bol k
1.1.2019 vo výške necelých 330 tis. EUR, prírastok bol 249 tis. EUR - z finančných operácií z
roku 2018. Rezervný fond bol v roku 2019 použitý na kapitálové výdavky - na výstavbu
cyklotrasy, autobusovej zastávky a materskej školy v osade vo výške 419 tis. EUR. Zostatok
rezervného fondu k 31.12.2019 je 159 573,57 EUR. Celkové pohľadávky obce k 31.12.2019
sú vo výške 118 785 EUR. Tvoria ich predovšetkým pohľadávky z daňových a nedaňových
príjmov obce, t.j. z miestnych daní a poplatkov. Všetky finančné vzťahy voči zriadených a
založeným právnickým osobám, štátnemu rozpočtu a rozpočtom iných obcí sú vysporiadané.
Z rozpočtu obce boli poskytnuté dotácie DHZ Rakúsy, OFK Rakúsy, a bola použitá tiež suma
100 EUR z dotácie, ktorá bola poskytnutá Nemocnici Dr. D. Alexandra v Kežmarku v
minulom období.
V diskusii k bodu č. 6 vystúpili: MUDr. Cyril Václav, Ing. Jaroslav Mačičák
- MUDr. Cyril Václav sa opýtal ekonómky na čerpanie rozpočtu položka 630 tovary a služby
prečo bol nárast oproti plánu na 66 962 eur, položka 1.1 podporné činnosti - správa obce
nárast 73 815 eur, položka mzdy platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania nárast
zo sumy 21 440 eur na 68 668 eur t. j. viac o 47 228 eur.
- Ekonómka vysvetlila, že rozpočet sa schvaľuje na programy a podprogramy. Rozdelenie na
jednotlivé podpoložky vykonáva obecný úrad podľa predpokladu zvyčajne na úrovni
predchádzajúceho roka. Rozpočet na rok 2019 sa schvaľoval v novembri 2018. Vtedy sa
nepredpokladalo, že vyrovnanie záväzkov voči odchádzajúcemu vedeniu obce bude z
rozpočtu na rok 2019. Preto z predpokladaného rozpočtu na 630 sa museli presunúť finančné
prostriedky na 640 - bežné transfery (na odstupné) a na 620 - poistné a príspevky do
poisťovní. Z toho dôvodu bol v priebehu roka 2019 zvýšený rozpočet na 630 - tovary a
služby. Ďalšie zvýšenie na 630 - tovary a služby bolo z dôvodu zvýšenia výdavkov na voľby
a na niektoré podpoložky, ktoré neboli rozpočtované v požadovanej výške. Zmeny rozpočtu
na podprograme 1.1 schvaľovalo OZ.
- MUDr. Cyril Václav - sa opýtal prečo je nárast pohľadávok zo 103 tisíc eur v roku 2018 na
118 tisíc eur v roku 2019?
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- Ekonómka - uviedla, že sú to predovšetkým pohľadávky z miestnych daní a poplatkov, z
daní z nehnuteľností, z poplatku za komunálny odpad, za stočné, vodné. Každý rok sú
vyrubované nové dane a poplatky, ktoré v danom roku nikdy nie sú splatené. Aj keď sú v
priebehu roka splácané pohľadávky za predchádzajúce roky, pohľadávky ku koncu
kalendárneho roka sa rok čo rok zvyšujú.
- MUDr. Cyril Václav sa opýtal prečo bolo čerpanie na kapitálovom rozpočte v roku 2018
vyššie ako v roku 2019?
- Ekonómka vysvetlila, že v roku 2018 boli použité kapitálové výdavky predovšetkým na
nákup telocvične v hodnote cca 900 tis. EUR a na výstavbu materskej školy. V roku 2019
boli kapitálové výdavky použité predovšetkým na výstavbu cyklotrasy a ukončenie výstavby
MŠ.
- Ing. Jaroslav Mačičák – opýtal sa na obecné družstvo služieb Rakúsy, ktoré je každoročne
spomínané v záverečnom účte obce s nulovou bilanciou.
- MUDr. Cyril Václav – odpovedal na predrečníka, že je to stará záležitosť a družstvo sa malo
zrušiť, ale sa tak nestalo a preto sa na to bude treba pozrieť a zoberie si to na starosť ako
jeden z posledných zakladajúcich členov družstva a preverí možnosť zrušenia družstva,
ktoré nevykazuje činnosť viac ako 10 rokov.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 141
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky a
stanovisko k Záverečnému účtu obce Rakúsy za rok 2019, schválilo Záverečný účet obce
Rakúsy za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad, zobralo na vedomie schodok
rozpočtového hospodárenia po úprave vo výške 217 418,69 EUR, schválilo použitie zostatku
finančných operácií v sume 202 118,34 EUR na tvorbu rezervného fondu
uznesením č. 141
7. Správa kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce Rakúsy na rok 2020
za obdobie 1-3/2020.
Starostka obce odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce Božene Malinovej.
Hlavná kontrolórka informovala poslancov, že za obdobie január až marec skontrolovala
príjmy a výdavky obce o čom ich informovala v správe, ktorá im bola doručená pred
mesiacom. Bežné príjmy boli plnené na 29 %, daňové príjmy na 31 %, výdavky 20 %,
kapitálové výdavky 3 %, čo je na začiatku roka bežné lebo sa predpokladá investičná činnosť
v letných mesiacoch. Predpoklad príjmov obcí pre covit19 je nižší, ale prvý štvrťrok to ešte
neovplyvnilo. Hospodárenie je priaznivé.
V diskusii k bodu č. 7 vystúpili: Ing. Jaroslav Mačičák
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že požiadal ekonómku, aby urobila sumarizáciu príjmov
k 20.5.2020. Príjmy sú v súlade s predpokladom. V máji boli nižšie, ale v porovnaní
z predchádzajúcimi obdobiami sú porovnateľné.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 142
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie
- čerpanie rozpočtu obce k 31.3.2020,
- Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce Rakúsy na rok
2020 za obdobie 1-3/2020
uznesením č. 142
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8. Informatívna správa predsedu finančnej komisie.
Ing. Jaroslav Mačičák v svojej správe uviedol:
Ako predseda finančnej komisie som bol elektronicky dňa 17.4.2020, pracovníčkou
obecného úradu, ktorá ma v pracovnej náplni personalistiku a mzdy, upozornený na
nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov na mzdy citujem: „ Ahoj Jaro, napadlo
ma, že Ti ako predsedovi finančnej komisie prepošlem moju komunikáciu s pani starostkou a
pánom prednostom, v ktorej upozorňujem na nehospodárne vynakladanie verejných
prostriedkov na mzdy. Nalož s tým, ako uznáš za vhodné. Koniec citátu“
Na jednej strane si vážim prístup pracovníčky obecného úradu, ktorá má v danej veci
kontaktovala , no na druhej strane musím konštatovať, že elektronická komunikácia, ktorú mi
personalistka preposlala medzi ňou, starostkou obce a prednostom obecného úradu má
interný charakter a táto komunikácia by nemala byť preposielaná tretím stranám a šírená
mimo pracovisko a od únikov interných informácií z obecného úradu k nepovolaným osobám
sa dištancujem.
Po preštudovaní si daných e mailov som začal mať pochybnosti o tom, či som ako poslanec
obecného zastupiteľstva oprávnenou osobou, ktorá sa môže oboznamovať so mzdovými
údajmi zamestnancov, ktorí boli v komunikácií uvedení. Po konzultácií s právnikom som
dospel k záveru, že Vám predložím môj náhľad na danú vec a to v rovine ktorá prislúcha mne
ako poslancovi obecné zastupiteľstva, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Daný zákon nedáva možnosť poslancovi oboznamovať sa so mzdami zamestnancov
obecného úradu pretože mzdy zamestnancov obecného úradu podliehajú ochrane osobných
údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Daný zákon o ochrane osobných údajov určuje presné pravidlá
spracovania osobných údajov v informačných systémoch obce a to aj zamestnancov ako aj
obyvateľov obce a iných fyzických osôb, ktorých údaje sa spracovávajú v týchto informačných
systémoch.
Pretože mi personalistka obce poslala mzdové informácie ako poslancovi, ktorý nie je
oprávnený sa s týmito údajmi v zmysle zákona oboznamovať, ja tieto údaje nebudem teraz
verejne zverejňovať, ani ďalej verejne šíriť. Vytlačenú elektornickú komunikáciu predkladám
len vedeniu obce, úradu a to osobám, ktoré boli v komunikácii uvedení zo strany obce.
K vyššie uvedenému ešte chcem uviesť, že podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám, mzdové údaje zamestnancov obecného úradu je možné sprístupniť len
s ich súhlasom a za podmienok, ktoré určuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Ako
poslanec obecného zastupiteľstva, z titulu svojej funkcie nemám právo požadovať mzdové
údaje zamestnancov obecného úradu a ja som tieto osobné údaje nikdy nežiadal.
Ako som uviedol, po konzultácií s právnikom nebudem v svojej správe uvádzať mená
zamestnancov, ich platové náležitosti, ktoré mi boli sprístupnené, aby som neporušil vyššie
uvedené zákony, ale v svojej správe budem vychádzať z dostupných informácií, ktoré máme
poslanci k dispozícií a to z rozpočtu obce, programového rozpočtu obce, rozpočtových
opatrení ako aj z čerpania rozpočtu t. j. z materiálov, ktoré poslancom umožňujú kontrolu
vynakladania finančných prostriedkov obce.
Predmetom nehospodárneho vynakladania verejných prostriedkov na mzdy majú byť
uzatvorené dohody o vykonaní práce medzi štatutárom obce a dvoma zamestnancami. Prvý
zmieňovaný zamestnanec na dohodu je odmeňovaný za projekt“ Miestna občianska
poriadková služba, pričom 95 % nákladov je poskytovaný od poskytovateľa formou NFP
a 5% poskytuje obec. V rozpočte je to PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO
A PORIADOK, podporogram 4.2: Občianska hliadka, pričom zámerom podprogramu je
prispieť k potláčaniu a odhaľovaniu drobnej hospodárskej kriminality.
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K dňu 29.04.2020 bolo plnenie daného podprogramu na 8 %.

K dňu 10.06.2020 bolo plnenie daného podprogramu na 25%.

Druhý zmieňovaný zamestnanec na dohodu je odmeňovaný z rozpočtového programu PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA A SPRÁVA OBCE,
Podprogram 1.1: Podporná činnosť - správa obce, so zámerom podprogramu : Efektívna
administratíva podporujúca plnenie výsledkov. Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej
administratívnej agendy obecného úradu a s tým súvisiace režijné výdavky na zabezpečenie
činnosti jednotlivých aktivít.

K dňu 29.04.2020 bolo plnenie daného podprogramu na 31 %.

K dňu 10.06.2020 bolo plnenie daného podprogramu na 47 %.

Na základe daných zistení konštatujem, že oba podprogramy k daným dňom neprekročili
stanovené rozpočty a ani neprekročili parciálne percentuálne plnenia.
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Pre informáciu ešte uvádzam porovnanie výšky schválených rozpočtových odmien
zamestnancov mimopracovného pomeru za roky 2017, 2018, 2019, 2020 v priloženom grafe.

Výška odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
/skutočné plnenie/ :
35 000,00 €

30 783,00 €

28 044,00 €

2019

2020

30 000,00 €
25 000,00 €
20 000,00 €
15 000,00 €

12 275,00 €
9 880,00 €

10 000,00 €
5 000,00 €
0,00 €

2017

2018

Z daného grafu vyplýva, že oproti rokom 2017 a 2018 boli v roku 2019 zvýšené výdavky na
odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru no v súlade s rozpočtom obce a s plnením
97%. Pre rok 2020 je rozpočtovaných 28 044,00 EUR s pnením k 10.06.2020 na 41%.
V diskusii k bodu č. 8 vystúpili: K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
9. Schválenie žiadosti o NFP na zmiernenie dosahov koronakrízy.
Prednosta OcÚ informoval poslancov o projekte, ktorý je zameraný na podporu regionálneho
rozvoja pre subjekty územnej samosprávy na rok 2020 a v rámci, ktorého môže obec získať
finančné prostriedky na obstaranie osobného automobilu a ochranné pomôcky.
V diskusii k bodu č. 9 vystúpili: MUDr. Cyril Václav, Mgr. Jozef Pitoňák,
Ing. Jaroslav Mačičák
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 143
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch súhlasilo s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie na
projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok
2020, názov projektu: Obstaranie osobného automobilu a ochranných pomôcok v obci Rakúsy,
schválilo financovanie projektu „Obstaranie osobného automobilu a ochranných pomôcok v obci
Rakúsy“
- Celkový rozpočet projektu : 28 002,76 €
- Požadovaná výška dotácie: 25 202,48 €
- Spoluúčasť obce: 10% z celkových oprávnených výdavkov t. j. 2 800,28 €,
uložilo OcÚ zabezpečiť finančné krytie v rozpočte obce
uznesením č. 143
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10. Zápis do obecnej kroniky za rok 2019
Starostka požiadala kronikárku Sylviu Pružinskú, aby prečítala návrh zápisu do kroniky za rok
2019. Kronikárka obce prečítala poslancom rozsiahly návrh zápisu do kroniky.
V diskusii k bodu č. 10 vystúpili: Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 144
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie návrh zápisu do kroniky za obdobie
2019, schválilo návrh zápisu do kroniky bez pripomienok
uznesením č. 144
11. Rôzne.
11.1 Žiadosť Heleny Talárovej, rod. Labudovej, Rakúsy 64 o kúpu obecného pozemku
v obci Rakúsy, C KN parc. č. 355 kultúry záhrady o výmere 96 m2 a C KN
parc.č. 356 kultúry zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2 vo vlastníctve
obce Rakúsy, k.ú. Rakúsy.
Starostka informovala poslancov o predmetnej žiadosti na kúpu obecného pozemku.
V diskusii k bodu č. 11.1 vystúpili: Ján Vida
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 145
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť Heleny Talárovej, rod.
Labudovej, Rakúsy 64 o kúpu obecného pozemku v obci Rakúsy, C KN parc. č. 355 kultúry
záhrady o výmere 96 m2 a C KN parc. č. 356 kultúry zastavané plochy a nádvoria o výmere
120 m2 vo vlastníctve obce Rakúsy, k. ú. Rakúsy, schválilo podľa ustanovenia § 9 ods. 2
písm. a) zákona č. 138/1991Zb. 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. 355 a C KN p. č. 356 žiadateľke:
Helene Talárovej, rod. Labudovej, Rakúsy 64 vedených katastrálnym odborom Okresného
úradu v Kežmarku na LV č.1, ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa z nasledovných
dôvodov: uvedené parcely žiadateľka užíva ako dvor viac ako 30 rokov a sú ohradené
čiastočne plotom v intraviláne 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 1 587,60 € (jedentisícpäťstoosemdesiatsedem eur a šesťdesiat
centov) za pozemok C KN p. č. 355 kultúry záhrady o výmere 96 m2.a C KN p. č. 356 kultúry
zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2, uložilo zverejniť zámer spôsobu predaja
pozemku najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce
uznesením č. 145
11.2 Žiadosť Slavomíra Gažíka bytom Rakúsy 292 a manželky Zuzany Gažikovej
bytom Poľná 606, Ľubica o kúpu obecného pozemku v osade Rakúsy, C KN p. č.
2249/77 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 vo vlastníctve obce
Rakúsy, k.ú. Rakúsy.
Starostka informovala poslancov o predmetnej žiadosti na kúpu obecného pozemku.
Z obecného zastupiteľstva odišla hlavná kontrolórka Božena Malinová.
V diskusii k bodu č. 11.2 vystúpili: Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák, MUDr. Cyril Václav,
Ing. Michal Berežný, Peter Gábor
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Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 146
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť Slavomíra Gažíka, rod.
Polhoša, bytom Rakúsy 292 a manželky Zuzany Gažikovej, rod. Gažikovej, bytom Poľná
606, Ľubica o kúpu obecného pozemku v osade Rakúsy, C KN p. č. 2249/77 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 24 m2 vo vlastníctve obce Rakúsy, k. ú. Rakúsy, schválilo podľa
ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991Zb. 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. 2249/77
žiadateľom: Slavomír Gažik, rod. Polhoš, Rakúsy 292 a manželka Zuzana Gažiková rod.
Gažiková, Poľná 606, Kežmarok, podľa návrhu Geometrického plánu č. 27/2016 zo dňa
27.09.2016 na oddelenie a majetkovo právne vysporiadanie C KN p. č. 2249/77 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 24 m2 vyhotoveným: GEOAUTO-SKD Dušanom Selvekom,
Suchá Hora 8, 060 01 Kežmarok, autorizačne overeným Ing. Vladimírom Kupčom dňa
27.09.2016, úradne overeným dňa 20.10.2016 pod č. G1 693/16 Ing. Ivetou Kapolkovou,
ktorý vznikol z parcely C KN 2249/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 345 m2
vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu v Kežmarku na LV č.675, ktorý je prípadom
hodným osobitného zreteľa, z nasledovných dôvodov: na uvedenej parcele majú manželia
Slavomír Gažik a manželka Zuzana Gažiková v osade Rakúsy postavený rodinný dom v
intraviláne 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 176,40 €
( stosedemdesiatšesť eur a štyridsať centov) za pozemok C KN p. č. 2249/77 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 24 m2., uložilo zverejniť zámer spôsobu predaja pozemku najmenej 15
dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce
uznesením č. 146
11.3 Stiahnutie žiadosti o funkčné využitie obecného pozemku č. parcely 1704 k. ú.
Rakúsy, na športovú aktivitu spájanú s jazdou na motokrosových motocykloch,
tvorba skokov (lavíc) a aplikovanie prekážok do terénu.
Starostka informovala poslancov o stiahnutí žiadosti na funkčné využitie obecného pozemku
na športovú aktivitu a navrhla zrušenie uznesenia č. 133 v znení navrhovaného uznesenia.
V diskusii k bodu č. 11.3 vystúpili: Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 147
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie stiahnutie žiadosti o funkčné využitie
obecného pozemku č. parcely 1704 k. ú. Rakúsy, na športovú aktivitu spájanú s jazdou na
motokrosových motocykloch, tvorba skokov (lavíc) a aplikovanie prekážok do terénu, zrušilo
uznesenie č. 133 zo dňa 14.5.2020
uznesením č. 147
12. Opätovné hlasovanie o uznesení č. 118 zo 16.4.2020, ktoré nebolo podpísané
starostkou obce.
Uznesenie č. 118 sa týkalo žiadosti Pozemkového spoločenstva urbárskeho majetku obce
Rakúsy o súhlas čiastkovej zmeny ÚPO.
Starostka odovzdala slovo poslancovi Václavovi, ktorý inicioval doplnenie bodu č. 12 do
programu OZ.
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MUDr. Cyril Václav prečítal uznesenie č. 118 a vyzval poslancov na prelomenie veta
starostky obce, ktorá výkon uznesenia č. 118 zo 16.4.2020 nepodpísala – pozastavila jeho
výkon.
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
1. Berie na vedomie
Žiadosť Pozemkového spoločenstva urbárskeho majetku obce Rakúsy o súhlas čiastkovej
zmeny ÚPO na pozemkoch: KN-E č.1054/1 o výmere 413 172 m2, KN-C č.1054/121
o výmere 10 000 m2, KN-E č.1054/242 o výmere 39 910 m2 zapísaných ako trvalý
trávnatý porast s využitím na ťažbu nerastov (štrku).
2. Súhlasí
so započatím procesu obstarávania zmeny Územného plánu obce Rakúsy,
KN-C parc č. 1054/121 o výmere 10 000 m2, KN-C parc. č. 1054/242 o výmere
19 000 m2 zapísaných ako trvalý trávny porast na plocha ťažby štrkopieskov, s využitím
na ťažbu nerastov (štrku). Finančné náklady spojené s obstarávaním zmien a doplnkov
územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 19 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a predpisov
uhradí žiadateľ v plnom rozsahu,
3. Ukladá
s výpisom uznesenia oboznámiť žiadateľa
V diskusii k bodu 12. vystúpili: Ing. Jaroslav Mačičák
Predseda návrhovej komisie prečítal poslanecký návrh uznesenia MUDr. Cyrila Václava.
Hlasovanie k uzneseniu č. 148
Prezentácia: 9
za: 5
proti: 4
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Za: 5 - MUDr. Cyril Václav, Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida,
Mgr. Jozef Pitoňák,
Proti: 4 - Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný, Peter Gábor, Miroslav Bilý.
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
schvaľuje
pozastavený výkon uznesenia č. 118 zo dňa 16.4.2020
Uznesenie nebolo prijaté
(neschválené 3/5 väčšinou poslancov)
13. Opätovné hlasovanie o uznesení č. 134 zo 14.5.2020, ktoré nebolo podpísané
starostkou obce.
Starostka odovzdala slovo poslancovi Václavovi, ktorý inicioval doplnenie bodu č. 13 do
programu OZ.
MUDr. Cyril Václav prečítal uznesenie č. 134 a vyzval poslancov na prelomenie veta
starostky obce, ktorá výkon uznesenia č. 134 zo 14.5.2020 nepodpísala – pozastavila jeho
výkon.
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
1. Berie na vedomie
Žiadosť Antona Vdovjaka, Rakúsy č. 101 o vykonanie čiastkovej zmeny územného plánu
na parcelách k. ú. Rakúsy evidovaných na LV 376 v KN-E č.: 991/1, 991/2, 992/1,
992/2, 993 a 994, z dôvodu ponuky ich využitia na ťažbu štrkopieskov.
2. Súhlasí
so započatím procesu obstarávania čiastkovej zmeny Územného plánu obce Rakúsy
na pozemkoch evidovaných na LV 376 v KN-E č.: č. 991/1 o výmere 834 m2, č. 991/2
o výmere 694 m2, č. 992/1 o výmere 533 m2, č. 992/2 o výmere 714 m2, č. 993 o výmere
1845m2 a č. 994 o výmere 1947 m2 kat. územie Rakúsy, z pôvodnej funkcie z plochy
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rodinných a bytových domov a sprievodná, izolačná líniová zeleň na funkčné využitie
plocha ťažby štrkopieskov. Finančné náklady spojené s obstarávaním zmien a doplnkov
územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 19 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a predpisov
uhradí žiadateľ v plnom rozsahu.
3. Ukladá
s výpisom uznesenia oboznámiť žiadateľa
V diskusii k bodu č. 13. vystúpili: Ján Vida, Pavol Bjalončík, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, MUDr. Cyril Václav, Ing. Michal Berežný
Predseda návrhovej komisie prečítal poslanecký návrh uznesenia MUDr. Cyrila Václava.
Hlasovanie k uzneseniu č. 148
Prezentácia: 9
za: 5
proti: 3
zdržali sa: 1
nehlasovali: 0
Za: 5 - MUDr. Cyril Václav, Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida,
Mgr. Jozef Pitoňák,
Zdržal sa: 1 - Ing. Michal Berežný,
Proti: 3 - Ing. Jaroslav Mačičák, Peter Gábor, Miroslav Bilý.
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
schvaľuje
pozastavený výkon uznesenia č. 134 zo dňa 14.5.2020
Uznesenie nebolo prijaté
(neschválené 3/5 väčšinou poslancov)
14. Opätovné hlasovanie o uznesení č. 135 zo 14.5.2020, ktoré nebolo podpísané
starostkou obce.
Uznesenie č. 135 sa týkalo zdokumentovanie stavby cesty cez súkromné pozemky.
Starostka odovzdala slovo poslancovi Václavovi, ktorý inicioval doplnenie bodu č. 14 do
programu OZ.
MUDr. Cyril Václav vyzval poslancov na prelomenie veta starostky obce, ktorá výkon
uznesenia č. 135 zo 14.5.2020 nepodpísala – pozastavila jeho výkon.
Uznesenie č. 135
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Ukladá
obecnému úradu zdokumentovanie stavby cesty cez súkromné pozemky spôsobom
porovnateľným s materiálom týkajúcim sa ťažby štrkopieskov, ktorý bol distribuovaný
s časopisom Spektrum a dátumovaný 16.4.2020.
Znamená to zameranie doterajšej zhotovenej práce, satelitné snímky a čísla parciel, na
ktorých prebehla stavba s uvedením vlastníkov.
Zároveň žiada OZ vzhľadom na závažné podozrenie, že došlo k porušeniu zákona,
o informáciu, kto danú stavbu schválil a zadal objednávku. Zároveň podať informáciu o cene,
ktorá bola za uvedené práce vyplatená.
V diskusii k bodu č. 14 vystúpili: Ing. Michal Berežný, Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák,
Pavol Bjalončík,
MUDr. Cyril Václav po rozsiahlej diskusii uviedol, že dostal dostatok informácií a preto
netrvá na hlasovaní o prelomenie veta uznesenia č. 135 a podal návrh na vypustenie bodu
č. 14 z rokovania OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal poslanecký návrh uznesenia MUDr. Cyrila Václava.
Hlasovanie k uzneseniu č. 148
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Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo vypustenie bodu 14 schváleného programu
rokovania OZ
uznesením č. 148
15. Interpelácie poslancov.
Starostka obce otvorila interpelácie poslancov.
- Mgr. Slávka Birošíková – informovala poslancov o možnosti získať grant na projekt „Tu sa
nám páči, tu chceme žiť“ a druhý projekt s možnosťou získať finančné prostriedky na
projekt rekonštrukcia športovísk.
Predseda návrhovej komisie prečítal poslanecký návrh uznesenia Mgr. Slávky Birošíkovej
Hlasovanie k uzneseniu č. 149
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu,
rekonštrukciu a modernizáciu športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného
charakteru z rozpočtu PSK pre rok 2020
uznesením č. 149
Predseda návrhovej komisie prečítal poslanecký návrh uznesenia Mgr. Slávky Birošíkovej
Hlasovanie k uzneseniu č. 150
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo súhlas s podaním žiadosti o poskytnutie
grantového programu „Tu sa nám páči, tu chceme žiť.“
uznesením č. 150
- Ing. Jaroslav Mačičák – predstavil poslancom plán na revitalizáciu parkovacích miest v obci
Rakúsy, ktorý bude prerokovaný na nasledujúcom zastupiteľstve.
16. Diskusia
Starostka obce otvorila bod programu diskusia.
V diskusii, ktorá trvala 1 hodinu a 24 minút vystúpili občania obce Rakúsy.
Zvukový záznam z diskusie je zverejnený na internetovej stránke obce.
V rámci bodu diskusia predložil poslanec MUDr. Cyril Václav návrh uznesenia.
Predseda návrhovej komisie prečítal poslanecký návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 151
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo začať prípravné práce na možnosť individuálnej
bytovej výstavby v lokalite pri osade Rakúsy
uznesením č. 151
17. Záver.
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ a ukončila
zasadnutie 12. obecného zastupiteľstva o 21,25 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 12. OZ zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom
sídle obce http://www.rakúsy.sk
Zvukové nahrávky z 12.OZ zo dňa 18.6.2020 zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom
sídle obce http://www.rakúsy.sk
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Prílohy k zápisnici:
1. Záverečný účet obce Rakúsy za rok 2019.
2. Správa hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu za obdobie 1 - 3/2020.
3. Správa volebnej komisie o výsledku volieb hlavnej kontrolórky.

Zápisnicu zapísala: Ing. Mária Bačíková v. r.
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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