ZÁ PI S N I CA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 18. marca 2019.
Prítomní poslanci : 8 - Ing. Michal Berežný, Miroslav Bilý, Bc. Slávka Birošíková,
Ján Vida, Pavol Bjalončík, Peter Gábor, Bc. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav.
Neprítomný /í/ :
Dostavili sa neskôr : Ing. Jaroslav Mačičák
Odišiel z rokovania OZ: Pozvaná : hlavná kontrolórka Božena Malinová
Ostatní prítomní : starostka obce Mgr. Lenka Fedáková, prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav
Vaľo, kronikárka obce Sylvia Pružinská, občania
Začiatok a koniec 3. OZ : 17.35 hod – 22.52 hod
Zasadnutie 3. OZ otvorila starostka obce. Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov 8.
1. Otvorenie zasadnutia 3. OZ, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
Starostka Mgr. Lenka Fedáková navrhla členov návrhovej komisie:
a) predseda návrhovej komisie: Bc. Slávka Birošíková,
b) členovia: Ing. Michal Berežný, Peter Gábor.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a hlasovali nasledovne:
Starostka navrhla za overovateľov zápisnice : MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a hlasovali nasledovne:
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Neprítomný: Ing. Jaroslav Mačičák
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Ing. Máriu Bačíkovú.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
Na zastupiteľstvo prišiel o 17.40 hod poslanec Ing. Jaroslav Mačičák.
2. Schválenie programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 3. OZ uvedený v pozvánke, bol zverejnený na
úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 11.3.2019. Navrhla doplnenie programu
o bod č. 10 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018. V bode
programu č. 11 Rôzne navrhla posunúť prvé dva body na koniec a doplniť bod č. 11.5 Zápis
do kroniky za rok 2018 a bod č. 11.6 Hasičská súťaž dňa 25.8.2019. Prečítala program 3. OZ
s navrhovanými zmenami nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
2. Schválenie programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Rakúsy.
4. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.
5. Prerokovanie návrh VZN č. 3/2019 o určení školského obvodu Základnej školy
s materskou školou Rakúsy 81, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.
6. Správa o inventarizácií majetku obce, ZŠ s MŠ, CVČ a ZUŠ za rok 2018.

7. Návrh dielčej inventarizačnej komisie na odpísanie zmarených investícií obce 04203,
04225, 04236 a vyradenie stavby S21050.
8. Finančná správa Centra voľného času Rakúsy za rok 2018.
9. Informácia o Programe odpadového hospodárstva obce Rakúsy na roky 2016 – 2020.
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018.
11. Rôzne.
11.1. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce od občianskeho zduženia DHZ
Rakúsy.
11.2. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce od občianskeho zduženia OFK
Rakúsy.
11.3. Žiadosť manželov Františka Gábora a Renáty Gáborovej, Rakúsy 232, o odkúpenie
pozemku C KN parc. č. 2249/87 zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2 vo
vlastníctve obce Rakúsy v k. ú. Rakúsy.
11.4. Žiadosť Lucie Mirgovej, Rakúsy 287, o odkúpenie pozemku C KN parc. č.
1054/232 kultúry zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 vo vlastníctve obce
Rakúsy v k. ú. Rakúsy.
11.5. Zápis do kroniky za rok 2018.
11.6. Hasičská súťaž dňa 25.8.2019.
11.7. Informácia o podaných žiadostiach o získanie nenávratného finančného
prostriedku.
11.8. Prerokovanie možnosti založenia registrovaného integračného sociálneho podniku
a registrovaného sociálneho podniku na bývanie obcou Rakúsy.
12. Diskusia.
13. Záver.
Starostka obce vyzvala poslancov k doplneniu alebo zmene prečítaného programu.
- MUDr. Cyril Václav – uviedol, že sa nemohol oboznámiť s návrhmi VZN, nedostal
materiály na OZ, na problém s doručovaním materiálov upozornil na predchádzajúcom
zastupiteľstve. Navrhol vypustiť z rokovania bod programu č. 1, 2, 3 o prerokovaní VZN
lebo ich poslanci nedostali.
- Starostka uviedla, že materiály na zastupiteľstvo boli zasielané poslancom elektronicky,
návrhy všeobecne záväzných nariadení (VZN) boli zverejnené na úradnej tabuli obce
a webovej stránke obce. Upozornila na zákonnú povinnosť obce prijať tieto VZN lebo sa
týkajú zápisu detí do školy, zriadenia školského obvodu. Poskytla vytlačené návrhy VZN.
- Prednosta – uviedol, že materiály na obecné zastupiteľstvo poslal všetkým poslancom a že
preverí, prečo emailovou poštou neboli doručené materiály len jednému poslancovi.
Návrhy poslancov k programu 3. OZ
- MUDr. Cyril Václav – stiahol svoj návrh na vypustenie bodov programu č. 1, č. 2, č. 3.
- Bc. Jozef Pitoňák – podal návrh na doplnenie bodu programu č. 11. 9 Doplnenie členky
komisie pre školstvo a kultúru.
Hlasovanie poslancov k návrhu programu 3.0Z doplneného návrhmi starostky obce a návrhmi
poslancov:
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Poslanci schválili program 3. OZ so zmenami nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
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2. Schválenie programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Rakúsy.
4. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.
5. Prerokovanie návrh VZN č. 3/2019 o určení školského obvodu Základnej školy
s materskou školou Rakúsy 81, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.
6. Správa o inventarizácií majetku obce, ZŠ s MŠ, CVČ a ZUŠ za rok 2018.
7. Návrh dielčej inventarizačnej komisie na odpísanie zmarených investícií obce 04203,
04225, 04236 a vyradenie stavby S21050.
8. Finančná správa Centra voľného času Rakúsy za rok 2018.
9. Informácia o Programe odpadového hospodárstva obce Rakúsy na roky 2016 – 2020.
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018.
11. Rôzne.
11.1 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce od občianskeho zduženia DHZ
Rakúsy.
11.2 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce od občianskeho zduženia OFK
Rakúsy.
11.3 Žiadosť manželov Františka Gábora a Renáty Gáborovej, Rakúsy 232, o odkúpenie
pozemku C KN parc. č. 2249/87 zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2 vo
vlastníctve obce Rakúsy v k. ú. Rakúsy.
11.4 Žiadosť Lucie Mirgovej, Rakúsy 287, o odkúpenie pozemku C KN parc. č.
1054/232 kultúry zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 vo vlastníctve obce
Rakúsy v k. ú. Rakúsy.
11.5 Zápis do kroniky za rok 2018.
11.6 Hasičská súťaž dňa 25.8.2019.
11.7 Informácia o podaných žiadostiach o získanie nenávratného finančného
prostriedku.
11.8 Prerokovanie možnosti založenia registrovaného integračného sociálneho podniku
a registrovaného sociálneho podniku na bývanie obcou Rakúsy.
11.9 Doplnenie členky komisie pre školstvo a kultúru.
12. Diskusia.
13. Záver.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
3. Schválenie návrhu VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Rakúsy.
Starostka obce otvorila diskusiu k prerokovanému bodu programu. Konštatovala, že povinnosť
obce prijať toto VZN vyplýva zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční v osade 2.4. až
5.4.2019 a v obci 2.4. a 3.4.2019, tak ako je uvedené v návrhu VZN, v čase od 13.00-17. 00 hod.
V diskusii k bodu č. 3 vystúpili: Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 18
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch konštatovalo, že návrh VZN č. 1/2019 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou
3

školou, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa 25.2.2019, uznieslo sa 3/5 väčšinou prítomných poslancov,
schválilo VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole s materskou školou, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy
bez pripomienok
uznesením č. 18
Príloha k zápisnici: Návrh VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Rakúsy.
4. Schválenie návrhu VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.
Starostka obce otvorila diskusiu k prerokovanému bodu programu. Konštatovala, že povinnosť
obce prijať toto VZN vyplýva zo zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), kde obec určuje
výšky príspevkov za pobyt detí v materskej škole, v školskom klube detí, centre voľného času,
v základnej umeleckej škole a v školskej jedálni. Predložila poslancom požiadavku riaditeľky
ZUŠ PaedDr. Anny Fiolekovej, aby poplatok za dieťa v ZUŠ bol určený v nulovej výške.
V diskusii k bodu č. 4 vystúpili:
- MUDr. Cyril Václav – navrhol aby bol zmenený text v bodoch 1 až 3 z prerokovanie návrhu
VZN na schválenie návrhu VZN lebo on materiály na zastupiteľstvo nedostal a nevedel, že
sa budú schvaľovať VZN.
- Prednosta – konštatoval, že materiály na OZ boli odoslané všetkým poslancom na uvedené
emailové adresy, návrhy VZN boli zverejnené v zákonom stanovených lehotách na úradnej
tabuli obce a internete k pripomienkovaniu.
- Starostka – uviedla, že materiály sa môžu poslancom posielať poštou.
Hlasovanie k zmene textu v bode programu 3, 4, 5
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Poslanci schválili zmenu nasledovne:
3. Schválenie návrhu VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Rakúsy.
4. Schválenie návrhu VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.
5. Schválenie návrh VZN č. 3/2019 o určení školského obvodu Základnej školy
s materskou školou Rakúsy 81, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.
- Ing. Jaroslav Mačičák – opýtal sa, či požiadavka riaditeľky ZUŠ zrušiť poplatok bude mať
vplyv na zvýšenie návštevnosti detí a či s vyberaním tohto poplatku boli nejaké problémy.
Poukázal na nerovnosť spoplatnenia CVČ 0 € a ZUŠ 1 €. Určenie nulového poplatku za
návštevu ZUŠ podporil na skúšku.
- Starostka – uviedla, že u viacpočetných rodín je poplatok 1 € vysoký, čo má za následok, že
nie všetky deti môžu ZUŠ navštevovať zo sociálnych dôvodov a že riaditeľka ZUŠ
poukázala na opodstatnené otázky rodičov prečo sa platí v ZUŠ poplatok 1 €, keď v CVČ je
tento poplatok nulový. Navrhla, aby sa tento poplatok nevyberal a po roku sa urobí analýza
ako to ovplyvnilo návštevnosť detí v ZUŠ.
- Bc. Slávka Birošíková – poukázala na to, že má vlastnú skúsenosť, pretože jej syn chodí do
ZUŠ a nie všetky deti v ZUŠ platia poplatok 1 €, rómske deti.
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- Pavol Bjalončík – poukázal na to, že možno riaditeľka školy zaplatí zo svojho poplatok 50 €,
aby to mala papierovo v poriadku.
- Bc. Jozef Pitoňák – podporil návrh na zrušenie poplatku v ZUŠ, s tým že o rok sa môže
vyhodnotiť výsledok.
Starostka dala hlasovať o zmene poplatku z 1 € na 0 € a upozornila, že zmena návrhu vo VZN
musí byť schválená 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
Hlasovanie k návrhu riaditeľky ZUŠ
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
Návrh prešiel a bol zapracovaný do uznesenia.

zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 19
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch konštatovalo, že návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky
príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 25.2.2019, uznieslo sa 3/5
väčšinou prítomných poslancov, zmenilo v predloženom návrhu VZN č. 2/2019 o určení
výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Rakúsy, v čl. 4, bod 4.1., v bode 4.1.2. výšku sumy z 1,- € na sumu 0,- €, schválilo VZN
č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Rakúsy so zapracovanými pripomienkami v bode 3
uznesením č. 19
Príloha k zápisnici: Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.
5. Schválenie návrhu VZN č. 3/2019 o určení školského obvodu Základnej školy
s materskou školou Rakúsy 81, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.
Starostka obce otvorila diskusiu k prerokovanému bodu programu. Konštatovala, že povinnosť
obce prijať toto VZN vyplýva zo zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve, kde obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy musí nariadením určiť školský
obvod.
V diskusii k bodu č. 5 vystúpili: Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 20
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch konštatovalo, že návrh VZN č. 3/2019 o určení školského
obvodu Základnej školy s materskou školou Rakúsy 81, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Rakúsy bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 25.2.2019, uznieslo sa
3/5 väčšinou prítomných poslancov, schválilo VZN č. 3/2019 o určení školského
obvodu Základnej školy s materskou školou Rakúsy 81, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Rakúsy bez pripomienok
uznesením č. 20
Príloha k zápisnici: Návrh VZN č. 3/2019 o určení školského obvodu Základnej školy
s materskou školou Rakúsy 81, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.
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6. Správa o inventarizácií majetku obce, ZŠ s MŠ, CVČ a ZUŠ za rok 2018.
Starostka obce uviedla, že podklady z inventarizácie majetku obce a rozpočtových organizácií
obce boli poslancom zaslané a otvorila diskusiu k tomuto bodu programu.
V diskusii k bodu č. 6 vystúpili: - MUDr. Cyril Václav – spýtal sa aké sú aktíva na účte z Prima banky č.ú. 1635925001, čo sa
z toho financuje, a z účtu Uni credit č.ú. 66222766017. Z týchto účtov boli pohyby oproti
odovzdávajúcemu protokolu u Prima banky cca 100 940 € a z Uni credit 142 000 €.
Inventarizačná komisia podpísala odovzdávací protokol, na ktorom bola uvedená informácia
o stave na účtoch k 7.12.2018 vo výške 813 220 €, stav na konci roka k 31.12. bol podľa
inventarizačnej komisie 589 369 €, prečo vznikli tieto rozdiely.
- Starostka – uviedla, že informácie o zostatku na účtoch v obci vo výške 813 000 € nebola
presná, pretože pohyby na účtoch reálne prebiehali aj po podpise preberacieho protokolu a
peniaze prichádzali a odchádzali z 15 účtov na obci, stav podľa výpisov z účtov k 7.12.2018
bol reálne 335 944 €. Starostka uvedené informácie poskytla poslancom k nahliadnutiu
a uviedla, že boli odoslané peniaze škole na prenesený výkon vo výške 121 787 €, bola
vykonaná platba za kúpu domu a realizované bežné výdavky obce. K 20 dňu v mesiaci
prichádzajú obci podielové dane, ktoré sa následne prerozdeľujú, rovnako prichádzajú
transfery, ktoré sa preposielajú škole a nie sú prostriedkami obce a preto sú na účtoch pohyby
a reálne rozdiely. Dala slovo svojmu zástupcovi, ktorý dostáva podklady od ekonómky.
- Ing. Jaroslav Mačičák – potvrdil údaje, ktoré poskytla inventarizačná komisia. Zopakoval
údaje, ktoré boli poskytnuté na minulom zastupiteľstve a boli zaznamenané v zápisnici, že
zostatok na účtoch podľa inventúrneho zápisu k 31.12.2018 predstavoval na 12 účtoch sumu
588 075 € a k sume cca 800 000 € uviedol, že sa nevie vyjadriť lebo k nej nemal podklady.
- Kontrolórka – uviedla, že účtovníčka má presné podklady k účtovaniu a vie si stiahnuť
informácie z bankovníctva ešte pred tým, než príde výpis z účtu.
- Ing. Jaroslav Mačičák - vyjadril spokojnosť s prácou účtovníčky aj s podkladmi, ktoré od nej
dostáva.
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 21
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie
1.1. Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a vysporiadaní inventarizačných rozdielov obce Rakúsy k 31.12.2018.
1.2. Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie pri ZŠ s MŠ Rakúsy
o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov vykonanej v zmysle zákona č. 431/2002
Z. z. a príkazu riaditeľa školy k 31.12.2018.
1.3. Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov Centra voľného času Rakúsy k 31.12.2018.
1.4. Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov Základnej umeleckej školy Rakúsy k 31.12.2018
uznesením č. 21
7. Návrh dielčej inventarizačnej komisie na odpísanie zmarených investícií obce 04203,
04225, 04236 a vyradenie stavby S21050.
Starostka obce uviedla, že podklady na odpísanie zmarených investícií a na vyradenie stavby
boli poslancom zaslané. Návrh predložila dielčia inventarizačná komisia, ktorej predsedníčkou
bola v roku 2018 Ing. Katarína Vdovjaková. Navrhla v predloženom návrhu doplniť odpísanie
dvoch kontajnerov.
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V diskusii k bodu č. 7 vystúpili: Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 22
Prezentácia: 9
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 1
Zdržal sa: MUDr. Cyril Václav

nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie návrh dielčej inventarizačnej komisie
na odpísanie zmarených investícií evidovaných na účtoch: 04203 - Protipovodňová vodná
nádrž - nepokračovanie vo výstavbe - obec Rakúsy nebola zaradená do máp povodňového
ohrozenia - 14 677,80 €, 04225-Trafostanica APA-nepokračovanie vo výstavbe - navrhujeme
vyradiť z dôvodu, že projektová dokumentácia stratila platnosť a v tomto čase by bola
nepoužiteľná - 3 363,44 €, 04236-Trafostanica osada (nepokračovanie vo výstavbe) - 1 900 €
zobralo na vedomie návrh dielčej inventarizačnej komisie na vyradenie stavby evidovanej
na účte 021: S21050 - Chliev - osada ( dôvod - neexistujúca stavba ) - obstarávacia cena bola
1 041,58 € a schválilo
- odpísanie zmarených investícií evidovaných na účtoch: 04203 - Protipovodňová vodná
nádrž v sume 14 677,80 €, 04225 - Trafostanica APA v sume 3 363,44 €,
04236 - Trafostanica osada v sume 1 900 €,
- vyradenie stavby evidovanej na účte 021: S21050 - Chliev - osada v sume 1 041,58 €,
ST31/02 – kontajner v osade VOK, ST31/03 – kontajner v osade VOK
uznesením č. 22
8. Finančná správa Centra voľného času Rakúsy za rok 2018.
Starostka obce uviedla, že finančná správa CVČ bola poslancom zaslaná. Správa je podkladom
pre spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky obcou za rok 2018.
V diskusii k bodu č. 8 vystúpili: Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 23
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie Finančnú správu Centra voľného
času Rakúsy z 19.2.2019
uznesením č. 23
9. Informácia o Programe odpadového hospodárstva obce Rakúsy na roky 2016 – 2020.
Starostka obce informovala poslancov, že obci bolo doručené oznámenie z Okresného úradu
Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie č. 2019/0242 zo dňa 4.3.2019. s kladným
výsledku posúdenia Programu odpadového hospodárstva obce Rakúsy na roky 2016 – 2020.
Obec tento program nemala vypracovaný a preto bol predložený na schválenie od roku 2016.
V diskusii k bodu č. 9 vystúpili: - Ing. Jaroslav Mačičák – opýtal sa koľko stálo vypracovanie dokumentu, keďže je v ňom
množstvo tabuliek, čísel, analýz.
- Starostka – Program odpadového hospodárstva obce Rakúsy na roky 2016 – 2020 spracovala
externe, odborne spôsobilá osoba p. Babjak, v sume 250 €.
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 24
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie Program odpadového hospodárstva
obce Rakúsy na roky 2016 – 2020
uznesením č. 24
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10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018.
Hlavná kontrolórka obce Božena Malinová informovala poslancov o vykonaných kontrolách
v obci za rok 2018 a svoju správu predložila návrhovej komisii ako prílohu k zápisnici. Správu
predložila poslancom OZ v zmysle § 18f, ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení § 18d a v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 a zákona o finančnej
kontrole a audite č. 357/2015 Z. z. Uviedla, že súčasťou vykonaných kontrol na obecnom úrade
a v rozpočtových organizáciách boli najmä kontroly účtovných dokladov - kontroly príjmov,
výdavkov a finančných operácií, kontrola monitorovacej správy plnenia programového rozpočtu,
kontrola plnenia uznesení, vnútorných predpisov, povinne zverejňovaných informácií,
preštudovanie výročnej správy za konsolidovaný celok obce Rakúsy za rok 2017, vypracovanie
plánov kontrolnej činnosti, vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok
2019.
V diskusii k bodu č. 10 vystúpili: Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 25
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce, pani Boženy Malinovej za rok 2018
uznesením č. 25
Príloha k zápisnici: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018.
11. Rôzne.
11.1. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce od občianskeho zduženia DHZ
Rakúsy.
Starostka obce uviedla, že žiadosť hasičov bola poslancom zaslaná. DHZ žiada od obce
dotáciu za účelom pokrytia časti nákladov za štartovné, stravné a pitný režim, dopravu a
organizáciu domácej súťaže vo výške 2 000 €.
V diskusii k bodu č. 11.1 vystúpili: Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 26
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce pre občianske združenie Dobrovoľného hasičského zboru Rakúsy 34 vo výške 2 000 €,
schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v súlade s VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce pre občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Rakúsy 34 na podporu
všeobecne prospešných služieb, za účelom najmä: zabezpečovania činnosti organizovaného
DHZ, vo výške 2 000 € (dvetisíc eur), uložilo OcÚ vypracovať Zmluvu o poskytnutí finančnej
dotácie z rozpočtu
uznesením č. 26
11.2. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce od občianskeho zduženia OFK
Rakúsy.
Starostka obce uviedla, že žiadosť futbalistov bola poslancom zaslaná. OFK žiada od obce
dotáciu za účelom pokrytia časti nákladov za činnosť a prevádzkové potreby klubu vo výške
15 000 €.
V diskusii k bodu č. 11.2 vystúpili: Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 27
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
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Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce pre občianske združenie OFK Rakúsy 35 vo výške 15 000 €, schvaľuje poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce v súlade s VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pre občianske
združenie OFK Rakúsy 35 na podporu všeobecne prospešných služieb, za účelom najmä:
zabezpečovanie činnosti organizovaného futbalu OFK, vo výške 15 000 € (pätnásťtisíc eur),
uložilo OcÚ vypracovať Zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu
uznesením č. 27
11.3. Žiadosť manželov Františka Gábora a Renáty Gáborovej, Rakúsy 232,
o odkúpenie pozemku C KN parc. č. 2249/87 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 51 m2 vo vlastníctve obce Rakúsy v k. ú. Rakúsy.
Starostka obce uviedla, že v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí je obec
povinná pri prevodoch obecného majetku najprv schváliť zámer prevodu majetku, ktorý bude
následne zverejnený po dobu najmenej 15 dní a na nadchádzajúcom zastupiteľstve sa
schvaľuje odpredaj pozemku 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Uviedla, že podaná žiadosť sa
týka vysporiadania pozemku pod jestvujúcou stavbou majiteľov.
V diskusii k bodu č. 11.3 vystúpili: - Ing. Jaroslav Mačičák – opýtal sa, či žiadatelia spĺňajú podmienky na predaj obecného
pozemku po formálnej stránke.
- Ján Vida – opýtal sa, či žiadatelia nemajú dlhy voči obci.
- Starostka – uviedla, že žiadatelia nemajú žiadne dlhy voči obci a že zodpovedná
zamestnankyňa obce preverila žiadosť po formálnej stránke s predloženými prílohami.
- Pavol Bjalončík – uviedol, že ho zaskočilo, že stavba má súpisné číslo a je postavená na
obecnom pozemku. Do budúcna navrhol nedávať súpisné čísla na stavby, ktoré sú postavené
na cudzích pozemkoch.
- MUDr. Cyril Václav – poukázal na skutočnosť, že pozemkov v osade, kde majú domy
súpisné čísla a sú postavené na iných pozemkoch je viac.
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 28
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť Františka Gábora
s manželkou, Rakúsy 232 o kúpu obecného pozemku v osade Rakúsy, C KN p. č. 2249/87
zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 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. 2249/87 žiadateľom: František Gábor, rod. Gábor, Rakúsy 232 a manželka Renáta
Gáborová rod. Polhošová, Rakúsy 232, podľa návrhu Geometrického plánu č. 217/2017 zo
dňa 22.09.2017 na oddelenie a majetkovo právne vysporiadanie C KN p. č. 2249/87 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 51 m2 vyhotoveným: ZEBEKA Margita Olekšáková, Zimná
464/66, 059 01 Spišská Belá, autorizačne overeným Ing. Antonom Olekšákom dňa
22.09.2017, úradne overeným dňa 29.09.2017 pod č. G1 622/17 Ing. Ivetou Kapolkovou,
ktorý vznikol z parcely C KN 2249/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 396 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
František Gábor a Renáta Gáborová v osade Rakúsy postavený rodinný dom pod súp. č. 232 v
intraviláne k. ú. obce Rakúsy a jedná sa o dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku,
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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 374,85 €
(tristosedemdesiat štyri eur a osemdesiat päť centov) za pozemok C KN p. č. 2249/87
zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2., uložilo Zverejniť zámer spôsobu predaja
pozemku najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce
uznesením č. 28
11.4. Žiadosť Lucie Mirgovej, Rakúsy 287, o odkúpenie pozemku C KN parc. č.
1054/232 kultúry zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 vo vlastníctve obce
Rakúsy v k. ú. Rakúsy.
Starostka uviedla, že podaná žiadosť sa týka vysporiadania pozemku pod jestvujúcou stavbou
majiteľky a preto sa na odpredaj pozemku vzťahuje spôsob odpredaja ako prípad hodný
osobitného zreteľa ako pri predchádzajúcej žiadosti, s povinnosťou zverejniť zámer odpredaja
pozemku na úradnej tabuli po dobu minimálne 15 dní pred zasadnutím OZ.
V diskusii k bodu č. 11.4 vystúpili: - MUDr. Cyril Václav – uviedol, že zámer bude zverejnený na pripomienkovanie a odporučil,
aby sa presne zistil na mape reálny stav, kde sa odpredávané pozemky nachádzajú, aby sa
neschválilo niečo čo bude napr. v ochrannom pásme, pri cintoríne lebo takú stavbu nie je
možné legalizovať.
- Ján Vida – konštatoval, že v osade je náročná kontrola stavieb podľa katastrálnej mapy
a návrhy v geometrickom pláne žiadateľov sa zapisujú do katastra pravdepodobne až po
schválení a nie sú pred schválením viditeľné na mape.
- Starostka – uviedla, že obidva pozemky budú odkontrolované priamo na tvare miesta.
- Ing. Jaroslav Mačičák – poznamenal, že na trhu je rada softvérov, ktoré dokážu zamerať
pozemky. Opýtal sa na aktuálny stav zamerania nehnuteľností v osade, čo by pomohlo aj pri
vysporiadaní pozemkov. Odporučil, aby prostredníctvom dataprojektora mohli byť poslancom
premietnuté informácie o predávaných pozemkoch na zastupiteľstve, aby sa v osade predávali
obecné pozemky zmysluplne v súlade s územným plánom.
- Prednosta – uviedol, že sa na zameraní osady pracuje.
- Starostka – uviedla, že predpokladané zameranie pozemkov v osade bude ukončené 30.9.2019.
- MUDr. Cyril Václav – uviedol, že má informáciu o tom, že obec má prístroj so satelitnou
navigáciou, ktorý umožňuje zameranie miesta, kde sa prístroj nachádza.
- Pavol Bjalončík – poznamenal, že ho poslanec Mačičák predbehol lebo v rôznom chcel
navrhnúť, aby poslancom boli na zastupiteľstve premietané materiály lebo on nemá notebook
a nevie si na zastupiteľstve pozrieť podklady ako poslanci, ktorí notebooky majú. Doma si
zaslané materiály prečítal, ale bolo by lepšie ak by si to tu mohli poslanci pripomenúť, či sa
jedná o rozpočet alebo o pozemky. Odporúča, aby obec vybavila zasadaciu miestnosť takým
zariadením, ktoré poslancom pomôže.
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 29
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť Lucie Mirgovej, rod.
Mirgovej Rakúsy 287 o odpredaj pozemku v osade Rakúsy p. č. C KN 1054/232 kultúry
zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 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.
1054/232 žiadateľke: Lucia Mirgová, rod. Mirgová Rakúsy 287, podľa návrhu Geometrického
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plánu č.16/2015 zo dňa 21.12.2016 na oddelenie a majetkovo právne vysporiadanie C KN p.
č. 1054/232 kultúry zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 vyhotoveným: GEOAUTOSKD Dušanom Selvekom, Suchá Hora 8, 060 01 Kežmarok, autorizačne overeným Ing.
Vladimírom Kupčom dňa 21.12.2016, úradne overeným dňa 02.02.2017 pod č.G1 44/17 Ing.
Ivetou Kapolkovou, ktorý vznikol z parcely C KN 1054/45 kultúry ostatná plocha o výmere
18 604 m2 vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu v Kežmarku na LV č.1, ktorý je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z nasledovných dôvodov: na uvedenej parcele má
Lucia Mirgová v osade Rakúsy postavený rodinný dom pod súp. č. 287 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 330,75 €
(tristotridsať eur a sedemdesiatpäť centov) za pozemok C KN p. č. 1054/232 kultúry
zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2, uložilo zerejniť zámer spôsobu predaja
pozemku najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce
uznesením č. 29
11.5. Zápis do kroniky za rok 2018.
Starostka požiadala kronikárku Sylviu Pružinskú , aby prečítala návrh zápisu do kroniky za
rok 2018. Kronikárka obce prečítala poslancom rozsiahly návrh zápisu do kroniky
a predstavila im nový spôsob zápisu do kroniky oproti predchádzajúcim rokom a to formou
tematických celkov, aby bolo hľadanie informácií v kronike prehľadnejšie a jednoduchšie.
V diskusii k bodu č. 11 5. vystúpili: - Ing. Jaroslav Mačičák – vyzdvihol nový prístup k písaniu kroniky po tematických celkoch,
odporučil doplniť súbor resp. celok o investičné aktivity, kde by boli uvedené aktivity ako
dokončenie materskej škôlky a podobne.
- Kronikárka – vysvetlila poslancom, že niektoré informácie nie sú obsiahnuté v návrhu zápisu
do kroniky lebo boli uvedené v predchádzajúcom zápise. Investičné aktivity v obci, rozpočet
a iné dôležité finančné operácie budú doplnené do kroniky v súčinnosti s ekonómkou obce po
uzatvorení záverečného účtu obce. Zároveň vysvetlila poslancom, že kronika je dielom
kronikára a je to pohľad na udalosti v obci, tak ako to vidí osoba, ktorá píše kroniku, ako to cíti.
- Pavol Bjalončík – pochválil prácu kronikárky a spýtal sa, či sloh, ktorý počuli bude aj
v obecných novinách.
- Kronikárka – uviedla, že kronika sa píše ručne, špeciálnym dokumentačným perom a bude sa
písať niekoľko týždňov. Zápis uchováva aj v elektronickej forme, ale materiál je podľa nej
rozsiahly na zverejnenie v obecných novinách.
- MUDr. Cyril Václav – uviedol, že bol tam jeden moment, že Damián bol vystupovať pri
príležitosti 100-ho výročia Československa a bolo tam spomínané 50 výročie pádu vojsk
Varšavskej zmluvy. Obsadenie Československa v 68 roku nepovažuje za príležitosť k oslavám
a ani dôvod aby to bolo takto formulované v kronike.
- Kronikárka – uviedla, že v septembri Damián Pružinský absolvoval cestu do Uzbekistanu, kde
na pozvanie veľvyslanca SR reprezentoval našu krajinu pri príležitosti 100 výročia vzniku
Československa, 50 rokov vstupu vojsk Varšavskej zmluvy a 25 rokov od vzniku samostatného
Slovenska v ďalekých ázijských mestách ako Taškent a údaje boli uvedené z oficiálnej
pozvánky t. j. žiadosti veľvyslanca SR, ktorý žiadal o uvoľnenie Damiána zo školy a je to
zaznamenanie tejto udalosti v kontexte pozvánky a nie vyzdvihnutím vpádu vojsk na naše
územie.
- MUDr. Cyril Václav – požiadal o doplnenie do kroniky spevokol, ktorý začal svojim
vystúpením vianočný koncert a nebol spomenutý v návrhu. Súhlasil s poslancom Mačičákom,
aby boli v kronike podchytené aj investičné aktivity v obci.
11

- Bc. Slávka Birošíková – požiadala o doplnenie do zápisu kroniky akciu sánkovačka.
- Ing. Katarína Vdovjaková – požiadala poslancov o slovo a navrhla v kronike doplniť k
dolnému kostolu, evanjelický kostol.
- Kronikárka – ubezpečila poslancov, že bude akceptovať ich návrhy.
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia so zapracovanými pripomienkami
poslancov.
Hlasovanie k uzneseniu č. 30
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie návrh zápisu do kroniky za obdobie
2018, schválili návrh zápisu do kroniky s pripomienkami a odporučili
- doplniť rubriku investície v obci,
- do rubriky podujatia v obci doplniť sánkovačku,
- pripomienka inej formulácia pozvánky k oslavám,
- doplniť spevokol na vianočnom koncerte,
- doplniť k dolnému kostolu evanjelický kostol
uznesením č. 30
11.6. Hasičská súťaž dňa 25.8.2019.
Starostka informovala poslancov, že obec ako po iné roky sa bude podieľať aj toho roku pri
zabezpečení hasičskej súťaže dňa 25.8.2019.
V diskusii k bodu č. 11. vystúpili: Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia
Hlasovanie k uzneseniu č. 31
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie termín hasičskej súťaže v obci dňa
25.8.2019, schválilo spolufinancovanie a podporu súťaže zo strany obce
uznesením č. 31
Starostka požiadala poslancov ešte pred prerokovaním bodu programu 11.7. o možnosť
udeliť slovo občanovi Oliverovi Polhošovi, ktorý prišiel na zasadnutie obecného
zastupiteľstva a o prerokovanie mimoriadnej udalosti, ktorá sa stala pri požiari v osade
dňa 14.2.2019.
Starostka uviedla, že zo strany obce, keď sa táto nehoda stala bola poskytnutá postihnutým
mladým rodinám možnosť pôsobiť v Liptovskom Mikuláši v krízovom centre pre matky
s deťmi, kde by mali zabezpečenú stravu, ubytovanie, hygienu a všetko potrebné na určitý
čas, kým sa z toho rodiny dostanú. Starostka informovala poslancov, že Oliver Polhoš s
rodinou na tento požiar doplatil lebo požiar spôsobil niekto iný, možno vplyvom psychickej
poruchy lebo tam boli vyhrážky istej osoby o vypálení osady, čo sa aj stalo a doplatili na to tri
rodiny. Oliverov dom bol od vzniku požiaru asi štvrtý dom a všetko mu zhorelo, čo bolo aj
zdokumentované na fotografiách, ktoré starostka poskytla poslancom k nahliadnutiu. Uviedla,
že postihnuté rodiny žiadajú od obce pomoc. Prvotná pomoc bola rodinám poskytnutá formou
stravy v Komunitnom centre, k dispozícií rodinám boli terenni sociálni pracovníci obce, bolo
zabezpečené oblečenie rodinám. Uviedla, že dve postihnuté rodiny sú problémové, deti
z týchto rodín zanedbávajú povinnú školskú dochádzku, rodiny majú dlhy voči obci a len
rodina Olivera Polhoša nemá dlhy voči obci a Oliver žiada o finančnú alebo materiálnu
pomoc na nevyhnutnú opravu strechy svojho domu. Starostka informovala poslancov, že
Olivera Polhoša s manželkou zapísala do zoznamu uchádzačov o zamestnanie, ktorých
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zamestnáva obec cez dotácie z Úradu práce, sociálnych veci a rodiny a ak by mali prácu
mohli by poskytnutú pomoc obci splácať.
Poslanci súhlasili s prerokovaním tejto mimoriadnej udalosti a otvorili diskusiu k tejto téme:
- Bc. Jozef Pitoňák – informoval poslancov o tom, že sa obrátil na stránku Úrad splnomocnenca
vlády SR pre rómske komunity, kde sa dočítal, že tento úrad v súvislosti s iným požiarom
v osade na východe Slovenska poskytol postihnutým rodinám pomoc. Získal informácie, že
obec Rakúsy patrí pod 2. oddelenie regionálnej koordinácie v Spišskej Novej Vsi, prípadne
oddelenie Prešov, kde má zapísané kontakty. Tieto inštitúcie sú koordinátormi pre sociálnu
oblasť a bývanie. Uviedol, že si myslí, že by bolo potrebné obrátiť sa na tieto inštitúcie a žiadať
o pomoc pre tieto rodiny písomnou formou.
- Starosta – uviedla, že zhorel jeden legálne postavený dom a tri čierne stavby, kde si rodiny
neplnia povinnosti voči obci a deti si neplnia povinnú školskú dochádzku.
- MUDr. Cyril Václav – konštatoval, že podľa legislatívy vlastne čierne stavby, ktoré zhoreli,
vlastne nezhoreli lebo tam nemali stáť, obyvatelia si nesplnili svoje povinnosti a stavali na
čierno. Opýtal sa poslancov z osady, či v osade sa neorganizovala zbierka pre postihnuté rodiny
a či by neuvažovali aj tomto spôsobe pomoci lebo sú početná komunita a zbierka po 1 eure by
pomohla.
- Peter Gábor - odpovedal, že zbierky v osade sa robili na pohreby, ale sa zrušili.
- Pavol Bjalončík – opýtal sa Olivera Polhoša kde pracuje a prečo nepracuje. Odporučil mu, aby
si našiel prácu, že sú firmy, ktoré hľadajú pracovnú silu napr. Treves. Opýtal sa, či obec má na
takéto účely finančné prostriedky alebo, či nemá nadbytočný materiál na tento účel.
- Oliver Polhoš – odpovedal na otázku a povedal, že pracoval vo firme v Matejovciach, ale
nepredlžili mu zmluvu.
- Jaroslav Mačičák – opýtal sa poškodeného Olivera Polhoša koľko členná rodina sú, kde býva,
akú má predstavu o pomoci od obce a ako chce svoju situáciu riešiť. Poukázal na to, že to čo sa
stalo v osade pri požiari je nešťastie ale treba rozlíšiť dve skupiny ľudí, tých ktorí nemajú dlhy
voči obci a tých ktorí postavili domy na čierno a majú dlhy voči obci. Obec by mohla
poskytnúť určitý stavebný materiál Oliverovi, ktorý má legalizovaný dom a nemá dlhy voči
obci, ale uviedol, že obec nemôže prispieť materiálom na čierne stavby. Navrhol, aby poslanci
uvažovali skôr o materiálnej výpomoci ako finančnej výpomoci.
- Oliver Polhoš – odpovedal, že sú 5 členná rodina a že by mu pomohlo 900 € na opravu strechy.
- Peter Gábor - sa opýtal, či za to môže Oliver, že ho z práce prepustili. Podal návrh 700 €, aby
obec poskytla čím skôr finančnú pomoc, aby si mohol opraviť strechu, deska, hranol, plech čosi
stojí. Pre tých čo postavili na čierno má známeho, čo dá maringotku nie draho, 1200 €
s dopravou.
- Bc. Jozef Pitoňák – vyslovil názor, že v rámci decentralizácie moci prešli kompetencie na obce
a obce sa majú starať takmer o všetko, ale nikto obciam nedal návod ako to majú robiť v týchto
mimoriadnych situáciách a preto navrhol opakovane, aby sa obec obrátila písomne s oficiálnou
požiadavkou na Úrad splnomocnenca vlády SR o finančnú alebo inú pomoc.
- Ing. Michal Berežný – uviedol, že súhlasí s návrhom poskytnutia návratnej finančnej materiálnej pôžičky tým, ktorí splnia podmienky.
- Bc. Slávka Birošíková – navrhla odsúhlasiť zbierku šatstva a materiálu a finančnú zbierku
v osade a prípadne dať pôžičku tomu kto nie je dlžník a požiada o pomoc.
- Ján Vida – podporil materiálnu návratnú pôžičku pre Olivera Polhoša lebo nemá dlhy voči obci
a keď bude zamestnaný cez obec ako uviedla starostka bude môcť túto pôžičku obci splácať.
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Po rozsiahlej diskusii, ktorá trvala 1 hodinu a 30 minút poslanci dospeli k spoločnému
rozhodnutiu, ktoré návrhová komisia zapracovala do návrhu uznesenia a poslanci
z osady Peter Gábor a Miroslav Bilý sa rozhodli, že zorganizujú zbierku v osade pre
postihnuté rodiny.
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia
Hlasovanie k uzneseniu č. 32
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť Olivera Polhoša o pôžičku na
opravu domu po požiari v osade dňa 14.2.2019, schválilo návratnú sociálnu výpomoc
(materiálnu) vo výške 500,- € (päťsto eur) pre Olivera Polhoša, č. 382 Rakúsy, na opravu
strechy domu po požiari, uložilo OcÚ vypracovať zmluvu o materiálnom príspevku,
odporučilo OcÚ
- podať žiadosť na Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity o poskytnutie
finančnej alebo materiálnej pomoci pre postihnuté rodiny požiarom,
- zorganizovať zbierku šatstva a stavebného materiálu pre postihnuté rodiny
uznesením č. 32
11.7. Informácia o podaných žiadostiach o získanie nenávratného finančného
prostriedku.
Starostka požiadala prednostu OcÚ, aby poskytol poslancom informácie o aktuálnych
žiadostiach, v ktorých obec žiada o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo
štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie.
Prednosta informoval poslancov o podaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej
NFP) na kamerový systém, 33 kamier v hodnote 75 000 €, na varovný systém v obci
a semafory. Informoval poslancov aj o pripravovaných žiadostiach na úseku skvalitnenia
životného prostredia, s cieľom aby si obec vyvážala odpad sama prostredníctvom techniky auta v sume cca150 000 € z prostriedkov EÚ, ktorá by sa využívala aj pri údržbe miestnych
komunikácií.
V diskusii k bodu č. 11.7 vystúpili: - MUDr. Cyril Václav – opýtal sa, či pri poskytnutí techniky, auta na vývoz odpadu by to bolo
pre obec rentabilné ak by zamestnávala obec šoféra alebo by sa uvažovalo o vývoze odpadu
iným obciam. Vyslovil názor, že ak by to bolo výhodné potom by si týmto spôsobom
zabezpečovala odpad každá obec a preto nabádal k opatrnosti. Opýtal sa odkedy môže VÚC
poskytnúť na kamerový systém peniaze do 60 000 € lebo VÚC nemôže investovať
prostriedky do iného majetku.
- Prednosta – upresnil, že tieto peniaze neposkytuje VÚC, ale žiadosti sa podávajú
prostredníctvom Vyššieho územného celku v Prešove na Ministerstvo vnútra SR.
- Ing. Michal Berežný – uviedol, že nákup auta považuje za dobrý nápad lebo bude okrem
vývozu odpadu zabezpečovať aj zimnú údržbu ciest.
- Starostka – upresnila, že z osady sa týždenne vyváža možno 5 kontajnerov a obec by mala
hľadať možnosti na znižovaní tvorby odpadu ako separovanie, zber biologického odpadu,
zber železa lebo zo zákona sa budú zvyšovať poplatky za vývoz komunálneho odpadu na
skládkach z terajších 5 € za jednu tonu uloženia na skládke na 17 € a následne v roku 2020
na 26 € za tonu odpadu.
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že je za podporu projektov, že sú to projekty, o ktoré sa
obec snaží a ak budú úspešné budú z toho aj reálne výstupy, len upozornil aby reálne
prevádzkové náklady na udržanie týchto projektov neboli vyššie ako samotne získané
peniaze z projektov, pretože udržateľnosť projektov je viazaná prevažne na 5 rokov.
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- Pavol Bjalončík – uviedol, že pri schvaľovaní projektov, bude proti tým hlásičom za
17 000 €.
- MUDr. Cyril Václav – opýtal sa, pred čím by varoval výstražný systém obyvateľov, pred
povodňou?
- Prednosta – vysvetlil, že varovný systém ohlasuje výstrahy pred nepriaznivým počasím,
silným vetrom, búrkou. Ak sa niečo stane, potom je už väčšinou neskoro a obec má aj
zastaralý systém civilnej ochrany, čo by zabezpečil tento nový systém, zároveň tento systém
umožňuje hlásenia pre obyvateľov. Každý projekt musí byť odsúhlasený obecným
zastupiteľstvom a preto je rozhodnutie na poslancoch, či je dôležitá pre nich prevencia.
- Jaroslav Mačičák – súhlasil s podporou projektu varovného systému ako prevenciu
a ochranu obyvateľov obce a osady.
- Bc. Jozef Pitoňák – uviedol, že je správne ak obec vstupuje do projektov, kde je možnosť
získania finančných prostriedkov od štátu a zároveň sa týmto spôsobom obec pozitívne
spropaguje a ako príklad uviedol obec Lendak, ktorá svoje projekty ako napr. dotáciu vo
výške 500 000 € na zberný dvor mediálne spropagovala alebo prístroj na poskytnutie prvej
pomoci na OcÚ.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
11.8. Prerokovanie možnosti založenia registrovaného integračného sociálneho podniku
a registrovaného sociálneho podniku na bývanie obcou Rakúsy.
Starostka požiadala prednostu OcÚ, aby poskytol poslancom informácie o možnostiach obce
získať finančné prostriedky na založenie obecného podniku.
Prednosta informoval poslancov, že pomenovanie sociálny podnik bol v minulom roku
zrušený a v súčasnosti sú tieto podniky pomenované ako sociálne integračné podniky pre
bývanie a sociálne integračné podniky pre nejaké špecifické činnosti. Pripravujú sa podklady
ku kombinácií obidvoch podnikov pre potreby obce Rakúsy. Výhodou tohto podniku je
zníženie DPH o 10% a získanie príspevkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na
pracovné miesta vo výške 95% z celkovej ceny práce počas 24 mesiacov a okrem toho je
možné žiadať aj technické vybavenie. Samotné fungovanie podniku by ušetrilo obci náklady
za služby, ktoré si obec v súčasnosti musí objednať u iných dodávateľov za podstatne vyššie
ceny ako by to bolo v spojitosti s fungovaním vlastného sociálne integračného podniku
a navyše by sa v podniku vytvorili pracovné miesta pre tunajších obyvateľov. Ďalšou
výhodou je, že takýto podnik by v budúcnosti mohol získať zákazku v hodnote do 3 miliónov
eur priamym zadaním, ak by obec dostala významnejšiu dotáciu na investičné aktivity.
Uviedol, že podrobnosti o organizačnej štruktúre podniku a ďalšie informácie o projekte
upresní na nadchádzajúcom zastupiteľstve, pretože okolo projektu je ešte veľa nejasností,
ktoré je nutné preveriť.
V diskusii k bodu č. 11.8 vystúpili: - Bc. Jozef Pitoňák – uviedol, že si pozeral na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny postup a fungovanie týchto podnikov, aké musia byť splnené podmienky a myslí si,
že by obec mala byť na to personálne pripravená, ale samotná myšlienka založenia takéhoto
podniku sa mu páči a šiel by do toho.
- Jaroslav Mačičák – konštatoval, že z podaných informácii vychádza, že skúsenosti s týmito
podnikmi nie sú veľké vo všeobecnosti, navrhol urobiť swot analýzu – silné stránky, slabé
stránky projektu a podľa toho by sa videlo, čo tento projekt prinesie.
- MUDr. Cyril Václav – uviedol, že ak nebude mať podrobné informácie, tak za to ruku
nezdvihne.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
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11.9. Doplnenie členky komisie pre školstvo a kultúru.
Predseda komisie Bc. Jozef Pitoňák požiadal poslancov o doplnenie svojej komisie o pani
Malinovú, ktorá bola v tejto komisii aj predtým.
V diskusii k bodu č. 11.9 vystúpili: Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 33
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie návrh Jozefa Pitoňáka predsedu
Komisie pre školstvo a kultúru o doplnenie člena komisie, zvolilo členku komisie p. Ivetu
Malinovú
uznesením č. 33
12. Diskusia.
Starostka informovala poslancov o opakovanej žiadosti o navýšenie spojov do osady ráno
a večer, keď chodia ľudia do práce – tejto žiadosti nebolo opakovane vyhovené.
V diskusii k bodu č. 12 vystúpili: - Jaroslav Mačičák – opýtal sa na spätnú väzbu pani Mirgovej z predchádzajúceho
zastupiteľstva, opýtal sa, či MŠ ešte nie je skolaudovaná, či faktúra za neoprávnené výdavky
na MŠ je akceptovaná v predloženej výške dodávateľom alebo k tomu bude ešte stretnutie?
Podklady zo stavebného dozoru boli poslancom zaslané, ale uviedol, že malo by byť prijaté
rozpočtové opatrenie z akej položky sa tieto peniaze presunú a požiadal o prípravu
podkladov, požadovaných súm na preplatenie neoprávnených výdavkov v MŠ na prijatie
rozpočtového opatrenia t. j. zmenu rozpočtu obce. Opýtal sa ešte na opravu na
multifunkčnom ihrisku, kde dochádza k prepadu loptičiek a možnosť získať prehľad
o osobitných príjemcoch na obci, pretože v minulosti o tom mali poslanci prehľad –
o množstve vybraných peňazí. Požiadal o zoznam investičných akcií v obci, ktoré sú
plánované na rok 2019 a aby sa to zosumarizovalo.
- Starostka – uviedla, že spätná väzba p. Mirgovej nebola, na MŠ prebehla tretia platba
100 000 € a nasledovať bude posledná platba 120 000 €. Informovala poslancov o uznesení
z roku 2018, v ktorom boli vymenované investičné akcie obce – škola v osade, doplnenie
miestnej komunikácie, pokračovanie IBV, cyklotrasa, vodovod v osade, kompostáreň,
dokončenie cintorína v osade.
- Prednosta – potvrdil, že možnosť úpravy ceny na neoprávnené výdavky pri výstavbe MŠ nie
je možná lebo práce na MŠ boli vykonané a obec musí uhradiť vystavené faktúry za
vykonané dodatočné práce, čo potvrdil stavebný dozor. Uviedol, že problémom je, že
rokovania o dodatočných výdavkoch na výstavbe MŠ nemajú písomnú podobu a boli
vykonané ústne za bývalého vedenia obce. K ihrisku uviedol, že opravy prebehnú, zatiaľ
opravu neumožňovalo počasie.
- Pavol Bjalončík – položil otázku ako sa bude pokračovať s výstavbou cyklo chodníka a kedy
sa budú realizovať opravy – prepady komunikácie a podobne.
- Bc. Jozef Pitoňák – upozornil, že k výstavbe cyklo chodníka chýbal súhlas Slovenského
pozemkového fondu.
- Starostka – uviedla, že skončila zima a preverí sa aktuálny stav k dokumentácií, pretože
obec má záujem o miestne cyklo trasy, ďalej uviedla že sa urobia nevyhnutné opravy
rigolov, miestnych komunikácií, odstránenia sa nelegálne skládky, vyčistia jarky, aby voda
mohla voľne odtekať, opravia sa mreže a vykonajú ďalšie bežné úpravy v obci.
- Peter Gábor – povedal, že v osade potrebujú niečo robiť s blatom.
- Ján Vida – spomenul odpratanie skládky v osade za niekoľko tisíc eur a poukázal na to, že
sa okolo potoka znovu kopia smeti, rovnako je neporiadok okolo cesty, za osadou. Požiadal
o umiestnenie kontajnera pri cintoríne.
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- Starostka – povedala, že si pôjde obzrieť osadu. Informovala poslancov, že s čistením
odpadu po zime sa už začalo, ale v osade sa to opakuje dookola, vytvárajú sa tam skládky
odpadu hneď po ich vyčistení. Zároveň informovala poslancov, že v obci budú
umiestňované kontajnery na jarné a jesenné upratovanie a na cintoríne.
- Ing. Michal Berežný – upozornil, že do obce sú vozené pravidelne odpadky a vyhadzované
okolo cesty.
- Bc. Jozef Pitoňák – poskytol poslancom informáciu o činnosti a plánoch komisie, ktorej je
predsedom, že by chceli s komisiou zorganizovať po úspešnej zábave, koncerte, niečo
podobné na Veľkú noc pre mladých. Uvažovali či by obec nepouvažovala o možnosti
získania finančného príspevku v rámci projektu, ktorý schválila Vláda SR na podporu
folklóru, či by sa nemohli dni obce pretransformovať na folklórne slávnosti. Obrátil sa
písomne na Ministerstvo kultúry, kde mu referentka pre štruktúru podpornej činnosti,
javiskové diela, festivaly odpovedala, že dotácia sa poskytuje len pre súbory a jednotlivcov
a následne sa obrátil na fond na podporu umenia a na medzinárodný vyšehradský fond, kde
odpoveď čaká. Komisia má v pláne zorganizovať verejné stavanie mája vo verejnom parku,
za doprovodu hudby. Dal do pozornosti myšlienku, aby sa pri organizovaní akcií myslelo na
všetky vekové kategórie, od tých najmladších po tých najstarších obyvateľov.
- Bc. Slávka Birošíková – informovala, že ich komisia má v pláne pre deti súťaž deň
9. jún.
- Ing. Michal Berežný – navrhol, aby v Spektre boli zverejňované aj pripravované aktivity
a podujatia, nie len akcie, ktoré sa už uskutočnili.
- MUDr. Cyril Václav – konštatoval, že 100 dní od volieb prešlo a že treba povedať čo bolo,
čo plánujeme a chcel by požiadať ak sa na obecnom úrade niečo nájde „v neporiadku“ , nech
sa to prednesie na obecnom zastupiteľstve, ak pochybil bývalý starosta alebo poslanci a ak
také niečo nie je, aby sa už k tomu nevracalo, aby sa nešírili informácie aj v súvislosti na
informácie, čo sa pýtal lebo máloktorá obec má k dobru toľko financií a treba to seriózne
zhodnotiť a povedať, že niektoré obce išli aj s dlhom. V prípade, ak by boli nejaké rozpory
bývalý starosta príde a vysvetlí. Ako druhú záležitosť, vytkol Spektru v prvom čísle chyby
v článku lebo noviny sa posielajú na ministerstvo a ďalšie miesta, kde sa noviny archivujú
a je to vizitka obce. V poslednej otázke sa opýtal, či obec má predstavu ako bude po 31. máji
fungovať sála v obci?
- Starostka – uviedla, že len reagovala na sumu v preberacom protokole, ktorá bola v
skutočnosti menšia, po zohľadnení pohybov na účtoch a so stavom podľa výpisu na účtoch.
K otázke fungovania sály v obci, musí byť najskôr zistené, čo je majetkom obce lebo
papiere chýbajú a preveriť akou formou bolo vyplácané nájomné a spôsoby znižovania
platieb nájomného pri opravách objektu. Finančnú správu od nájomcu zatiaľ obec nedostala.
Výpoveď z reštaurácie podal súčasný nájomca a predbežne sú informácie, že o tento objekt
je záujem a ak by nebol postará sa o tento objekt obec, ktorá je jeho vlastníkom.
- MUDr. Cyril Václav – uviedol, že podľa jeho informácií dala obec výpoveď jemu z prípravy
balíčkov a preto dal výpoveď zo sály a že obec by mala podporovať miestnych
podnikateľov. Problematiku fungovania sály otvoril na rokovaní OZ z dôvodu, že ďalšie
zasadnutie OZ bude až v máji a pri nedohode obce s nájomcom sa môže stať, že sála bude
určitú dobu nefunkčná.
- Prednosta – uviedol, že bol porušený zákon o verejnom obstarávaní a preto obec dala
výpoveď súčasnému dodávateľovi na zhotovovanie balíčkov pre deti. Obec vykonala
prieskum trhu a vyhlásila priame zadanie na poskytovanie tejto služby od 1.4.2019, kde
úspešným uchádzačom bolo spotrebné družstvo COOP Jednota, v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní. Uviedol, že hodnota balíčka je určená na sumu 1,20 €, ale musí
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spĺňať nutričné a výživové hodnoty. Pokiaľ obec nemá kapacity na prípravu teplého jedla
pre deti, môže poskytovať stravu deťom prostredníctvom týchto balíčkov.
- Jaroslav Mačičák – opýtal sa, či v prípade zriadenia obecného sociálneho integrovaného
podniku by mohla obec vyrábať tieto balíčky sama a ak áno uprednostnil by tento spôsob.
Pripomenul, že by sa mohlo začať s architektonickými návrhmi domu, ktorý obec kúpila.
- Prednosta – potvrdil, že balíčky by bolo možné robiť v pôsobnosti sociálneho integrovaného
podniku, zriadeného obcou. K zakúpenému domu uviedol, že sa už na tom pracuje.
- Jaroslav Mačičák – nechal na zváženie, či by sa zastupiteľstvo nemohlo konať podľa
potreby častejšie, hlavne ak sa nakopia viaceré materiály na rokovanie.
- MUDr. Cyril Václav – konštatoval, že ak by sa zastupiteľstvo uznieslo, že zastupiteľstvá
budú každý mesiac, tak by boli a zastupiteľstvo môže zvolať 1/3 poslancov, ak o to
požiadajú.
13. Záver.
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ a ukončila
zasadnutie 3. obecného zastupiteľstva o 22,52 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 3. OZ zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom
sídle obce http://www.rakúsy.sk
Prílohy k zápisnici:
1. Návrh VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Rakúsy.
2. Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.
3. Návrh VZN č. 3/2019 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou
Rakúsy 81, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018.
Zápisnicu zapísala: Ing. Mária Bačíková, v. r.
Overovatelia zápisnice:
MUDr. Cyril Václav, v. r.
Miroslav Bilý, v. r.
PaedDr. Jaroslav Vaľo v . r.
prednosta OcÚ

Mgr. Lenka Fedáková v . r.
starostka obce
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