Z Á PIS N I CA
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 9. septembra 2021

Prítomní poslanci v počte 8:
Ján Vida, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, Peter Gábor,
Pavol Bjalončík, Ing. Michal Berežný, Ing. Jaroslav Mačičák

Neprítomní poslanci v počte 1:
Miroslav Bíly

Ostatní prítomní:
starostka obce Mgr. Lenka Vojtaššáková
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo
hlavná kontrolórka Ing. Mária Bačíková
Začiatok 24. OZ a koniec 24. OZ:

16.10 hod. – 20.00 hod.

Zasadnutie 24. OZ otvorila starostka obce.
Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet
prítomných poslancov je 8.

1. Otvorenie zasadnutia 24. OZ, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
Starostka obce Mgr. Lenka Vojtaššáková privítala prítomných, otvorila OZ a navrhla členov návrhovej
a mandátovej komisie:
a) predseda návrhovej a mandátovej komisie: MUDr. Cyril Václav
b) členovia: Pavol Bjalončík, Ing. Michal Berežný
c) overovatelia zápisnice: Ján Vida, Peter Gábor
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Zuzanu Regitkovú.
Hlasovanie poslancov k návrhovej komisii, zapisovateľke a overovateľov zápisnice.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

2. Schválenie programu 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 24. OZ bol uvedený v pozvánke a zverejnený na úradnej
tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 06.09.2021. Prečítala program 24. OZ a vyzvala poslancov
na doplnenie alebo zmenu programu. Program tvorí prílohu zápisnice.
PROGRAM 24. OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce.
5. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce Rakúsy k 30.06.2021.
6. Návrh VZN č. 4/2021.
7. Rozpočtové opatrenie č. 7/2021.
8. Správa o výsledkoch z kontroly hlavného kontrolóra obce Rakúsy.
9. Návrh riešenia nelegálnych stavieb v obci Rakúsy.
10. Rôzne. – Prerokovanie petície a žiadosti obyvateľov o čiastkovej zmene územného plánu obce
Rakúsy v súvislosti s ťažbou štrku.
11. Interpelácie poslancov.
12. Diskusia.
13. Záver.
Hlasovanie poslancov k programu 24. OZ: z prítomných 8 poslancov
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

3. Kontrola uznesení.
Starostka obce informovala poslancov o priebežnom plnení všetkých doterajších uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce
16.6.2021 odovzdanie hasičského auta
19.6. očkovanie proti COVID - 19 v osade Rakúsy
23.6. pracovné stretnutie v obecnej sále - MOPS, KC, TSP, za účelom spolupráce všetkých
aktívnych zložiek obce, akciu viedla p. Mirgová, koordinátorka pre Komunitné centrum
26.6. Jánske ohne, na ktoré obec prispela zakúpením občerstvenia a dreva
28.6. stretnutie zástupcov PSUM obce Rakúsy so zástupcami stavebného úradu obce Rakúsy,
ohľadne čiernych stavieb na urbárskom pozemku v osade
9.7. výberové konanie na pozíciu v komunitnom centre, prihlásená bola jedna záujemkyňa,
ktorá podmienky výberového konania splnila a pozíciu obsadila
14.7. stretnutie stavebného úradu obce Rakúsy s konateľkou spoločnosti Agrostav Poprad,
ohľadne odvolania sa na postih za nelegálnu ťažbu
17.7. preočkovanie druhou dávkou na COVID – 19 v osade Rakúsy
23.7. starostka obce sa zúčastnila krstu knihy v drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku na
pozvanie autora pána Porubäna, evanjelického kňaza
9.8. zvolané mimoriadne OZ, z dôvodu ospravedlnenia sa väčšiny poslancov sa zasadnutie
nekonalo
12.8. druhý krát zvolané mimoriadne OZ, z dôvodu ospravedlnenia sa väčšiny poslancov sa
zasadnutie nekonalo
23.8. mimoriadne OZ
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Projekt na plynofikáciu ZŠ s MŠ Rakúsy a CVČ nebol úspešný z dôvodu, že obec nesplnila
hodnotiace kritéria
V osade sa zrekonštruovalo komplet verejné osvetlenie, staré svietidlá boli vymenené za
úsporné led svietidlá, dokopy je funkčných 39 pouličných lámp
Kamerový systém v obci sa doplnil o kameru monitorujúcu cyklochodník, pokračovať sa bude
následne v osade
Finišuje sa s rekonštrukciou cintorína v osade, cintorín je komplet odvodnený, budova má
novú fasádu, prístup do prevádzkovej budovy zdobí betónový chodník. V poslednej etape sa plánuje
vysadiť zeleň. Už v roku 2013 sa vedelo že podmieňujúcou investíciou je vytvorenie povrchového
rigola na odvedenie povrchových vôd a preložka rigola prechádzajúceho cez riešený cintorín, čo sa
nevykonalo, preto tam bola voda. Obec ten rigol našla a odklonila ho, čím sa cintorín dostal do stavu,
že už tam voda nie je. Kolaudovať budovu však nebude také jednoduché, pretože tam nie je prívod
vody, nie sú tam sociálne zariadenia, takže ešte si to bude žiadať určité investície, aby sme dali veci na
poriadok.
Rovnako je ukončené osadzovanie u profilov v celej obci pre tento kalendárny rok
V osade sa osadili u profily na žiadosti občanov v oblastiach, kde to bolo najviac potrebné,
spevnila sa prístupová cesta ku ZŠ s MŠ Rakúsy
Naša obec bola úspešná pri podaní žiadosti o vodovod v osade a bol schválený nenávratný
finančný príspevok vo výške 181 863,04e na realizáciu vodovodu v celej osade
Poskytnutá dotácia 100,00 € pánovi kaplánovi na jeho žiadosť, ktorá však prišla dva dni pred
rokovaním OZ, preto nemohla byť zaradená do rokovania 9.9.2021.

5. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu obce Rakúsy k 30.06.2021.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Ekonómka obce priblížila poslancom bod programu č. 5.
Ekonómka obce- Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu obce Rakúsy k 30.6.2021
obsahuje finančné plnenie programového rozpočtu obce a plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov
jednotlivých podprogramov. Súčasťou monitorovacej správy je aj plnenie rozpočtov obce a jej
rozpočtových organizácií. Výsledkom rozpočtového hospodárenia k 30.6.2021 obce a rozpočtových
organizácií je prebytok - s finančnými operáciami v sume 507 565,14 €, bez finančných operácií 394
403,04 €. Výsledkom rozpočtového hospodárenia k 30.6.2021 obce bez rozpočtových organizácií je
prebytok - s finančnými operáciami v sume 204 340,48 €, bez finančných operácií 112,446,72 €. Stav
rezervného fondu k 30.6.2021 je 390 401,77 €.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 250 zo dňa 09.09.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 250 zo dňa 09.09.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie Monitorovaciu správu plnenia Programového rozpočtu obce Rakúsy
k 30.06.2021.
Termín: ihneď

Zodpovednosť OcÚ
uznesením č. 250
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6. Návrh VZN č. 4/2021.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Ekonómka obce priblížila poslancom Návrh VZN o financovaní umeleckých škôl, materských škôl
a školských zariadení zriadených na území obce Rakúsy.
Ekonómka obce- VZN č.4/2021 - dodatok č. 2, ktorým sa novelizuje VZN č.4/2020 o financovaní
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení na území obce Rakúsy upravuje znižuje výšku finančného príspevku na rok 2021 na žiaka základnej umeleckej školy v individuálnej
forme vyučovania na sumu 1 197,52 € a na žiaka základnej umeleckej školy v skupinovej forme
vyučovania na sumu 391,07 €. Výška finančného príspevku sa upravuje z dôvodu poskytnutia dotácie
pre ZUŠ z ÚPSVR na pokrytie mzdových nákladov z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením Covid19 a následného zníženia finančného príspevku pre ZUŠ v rámci originálnych kompetencií obce.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 251 zo dňa 09.09.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 251 zo dňa 09.09.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie Návrh VZN č. 4/2021 – dodatok č.2, ktorým sa novelizuje VZN č. 4/2020
o financovaní umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území
obce Rakúsy.
Rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov o schválení návrhu VZN č. 4/2021.
Schválilo VZN č. 4/2021 – dodatok č.2, ktorým sa novelizuje VZN č. 4/2020 o financovaní
umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území obce Rakúsy.
VZN nadobúda účinnosť dňom 24.09.2021
Termín ihneď

Zodpovednosť OcÚ
uznesením č. 251

7. Rozpočtové opatrenie č. 7/2021.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Ekonómka obce priblížila poslancom Rozpočtové opatrenie.
Ekonómka obce- Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 upravuje bežné príjmy rozpočtu obce a rozpočtu
CVČ a bežné a kapitálové výdavku rozpočtu obce, CVČ a ZŠ s MŠ. Rozpočet po 7. zmene je v
príjmovej a vo výdavkovej časti v sume 4 787 786 €. Rozpočtové opatrenie bolo schválené starostkou
obce dňa 31.8.2021, OZ bolo predložené na vedomie.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 252 zo dňa 09.09.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 252 zo dňa 09.09.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0
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Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie 7. zmenu rozpočtu starostky Obce Rakúsy vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 7/2021 podľa priloženej prílohy:
Schválený
rozpočet na
rok 2021
Bežné príjmy-obec

Rozpočet na
rok 2021 po 6.
zmene

Rozpočet na
rok 2021 po 7.
zmene

7. zmena
rozpočtu na
rok 2021

4 395 528

4 479 972

+ 3 945

4 483 917

Bežné príjmy-RO

3 042

3 042

+ 3 494

6 536

Kapitálové príjmyobec

1 000

5 675

0

5 675

Finančné operácie
príjmové-obec

190 000

291 658

0

291 658

4 589 570

4 780 347

+ 7 439

4 787 786

Príjmy spolu

Schválený
rozpočet na
rok 2021

Rozpočet na
rok 2021 po 6.
zmene

Rozpočet na
rok 2021 po 7.
zmene

7. zmena
rozpočtu na
rok 2021

Bežné výdavky-obec

1 836 530

2 044 934

0

2 044 934

Bežné výdavky-RO

2 484 768

2 429 691

+ 7 439

2 437 130

267 020

304 470

0

304 470

1 252

1 252

0

1 252

4 589 570

4 780 347

+ 7 439

4 787 786

Kapitálové výdavkyobec
Finančné operácie
výdavkové-obec
Výdavky spolu

uznesením č. 252
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8. Správa o výsledkoch z kontroly hlavného kontrolóra obce Rakúsy.
Hlavná kontrolórka informovala poslancov, že dňa 23. augusta bol z 23. mimoriadneho obecného
zastupiteľstva stiahnutý bod programu Správa o výsledkoch z kontroly hlavného kontrolóra obce
Rakúsy a preto správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky poslancom je predkladaná na 24.
riadnom OZ, doplnená o ďalšie dokončené kontroly.
Od posledného 22. riadneho OZ dňa 10. júna 2021 bola vykonaná kontrolná činnosť:
I. V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok
2021, ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo na 17. OZ, uznesením č. 194/2020 dňa 10. decembra
2020:
1.
2.
3.

Kontrola personálnej agendy po vykonanej reorganizácií OcÚ dňa 1.9.2020: pracovné
zmluvy, pracovné náplne, zaradenie zamestnancov do platových tried.
Kontrola splnenia opatrení z kontroly zo dňa 23.3.2021.
Kontrola úprav rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami v priebehu I. polroka 2021.

II. Z vlastného podnetu hlavnej kontrolórky:
4.

Dňa 14.5.2021 bol podaný Podnet na Okresnú prokuratúru v Kežmarku - porušenia zákona
o obecnom zriadení poslancami OZ Rakúsy: MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková,
Pavol Bjalončík, Ján Vida, Mgr. Jozef Pitoňák.

III. Mimo schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021, ktorý
schválilo obecné zastupiteľstvo na 17. OZ, uzn. č. 194/2020 dňa 10. decembra 2020 a plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021, ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo
na 20. OZ, uznesením č. 216/2021 dňa 28. apríla 2021 bola vykonaná:
5.

Kontrola postupu obce pri realizácií poľnej cesty za Hudačkom, z hľadiska zákonnosti,
hospodárnosti a efektívnosti danej investície – uznesenie č. 245 zo dňa 10. júna 2021.

Hlavná kontrolórka správu o vykonaných kontrolách predložila poslancom v písomnej podobe
a informovala ich o zistených nedostatkoch pri kontrolách ako aj o nezákonnom a teda neplatnom
úkone zo dňa 13. mája 2021, ktorým piati poslanci uložili kontrolórke upozornenie za zanedbanie
povinnosti. V tejto súvislosti uviedla, že poslanci pri svojej rozhodovacej činnosti by mali brať do
úvahy aj možnosť preskúmania svojich rozhodnutí (uznesení a pod.) prokuratúrou, prípadne
príslušným súdom, čo v tomto prípade nebolo potrebné pretože úkon respektíve rozhodnutie
o upozornení hlavného kontrolóra je nezákonné a teda neplatné.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 253 zo dňa 09.09.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 253 zo dňa 09.09.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie Správu o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce Rakúsy od
11.06.2021.
uznesením č. 253
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9. Návrh riešenia nelegálnych stavieb v obci Rakúsy.
Starostka obce uviedla, že bod programu bol pridaný na základe žiadosti p. poslanca Mačičáka
a oboznámila poslancov, ako obec koná pri nelegálnych stavbách.
Ing. Jaroslav Mačičák- v roku 2015 bol členom stavebnej komisie, keď sa už tento problém riešil.
Urobil sa zoznam súpisných čísel, u ktorých sa predpokladalo, že môže dochádzať k nelegálnej stavbe.
Celá táto akcia bola pripravená veľmi dobre, všetci boli informovaní o tom, že komisia príde na
kontrolu.
P. poslanec dostal priamu požiadavku od občanov, že na čísle 112,113 stojí nelegálna stavba, aby sa to
na súpisných číslach preverilo.
Starostka obce- obec koná v tejto veci, momentálne majú pozastavenú stavebnú činnosť, poslala sa
upomienka.
Ing. Jaroslav Mačičák- bol tam 2x osobne, stále sa stavia, už zatepľujú. Okná sú do pozemku p.
Trembačovej. Na čísle 112,112 je zhruba 11 alebo 12 komínov. Navrhol prijať uznesenie, aby sa
spravila podobná akcia ako v roku 2015 na vykonanie obhliadky obydlí, aby sa znova zmonitorovala
táto situáciu.
Ján Vida- súhlasí s návrhom poslanca Mačičáka. Obyvatelia dostanú avízo že prídeme, bude snaha
z ich strany, aby si urobili poriadok.

10. Prerokovanie petície a žiadosti obyvateľov o čiastkovej zmene územného plánu obce Rakúsy
v súvislosti s ťažbou štrku.
Mgr. Jozef Pitoňák- navrhol najprv prerokovať žiadosť PSUM, tá bola podaná skôr ako žiadosť
obyvateľov.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa na dôvod petície?
Starostka obce- prečítala dôvod petície: „Obyvatelia obce Rakúsy žiadame, aby v osade a jej

okolí nebola povolená ťažba štrku a neboli ohrozované životy. Nesúhlasíme so zmenou
územného plánu obce na tento účel.“
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa, či petíciu niekto organizoval, ak áno mal by tu sedieť.
Starostka obce- odpovedala, že petíciu organizoval p. Gustáv Pišta, č. d. 418.
MUDr. Cyril Václav- dal návrh, aby bola zriadená dočasná komisia na preskúmanie petície občanov.
Mgr. Jozef Pitoňák- vzdal sa členstva v komisii.
Termín stretnutia dočasnej komisie je na dohode členov komisie.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 254 zo dňa 09.09.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 254 zo dňa 09.09.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh na zriadenie komisie na preskúmanie petície občanov Rakús
„Obyvatelia obce Rakúsy žiadame, aby v osade a jej okolí nebola povolená ťažba štrku a
neboli ohrozované životy. Nesúhlasíme so zmenou územného plánu obce na tento účel.“
Schválilo zriadenie komisie na preskúmanie petície občanov Rakús „Obyvatelia obce Rakúsy
žiadame, aby v osade a jej okolí nebola povolená ťažba štrku a neboli ohrozované životy.
Nesúhlasíme so zmenou územného plánu obce na tento účel“ v zložení:
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- Peter Gábor
- Ing. Jaroslav Mačičák
- MUDr. Cyril Václav
- Ján Vida
Termín : ihneď

uznesením č. 254

Žiadosť PSUM o čiastkovú zmenu Územného plánu obce Rakúsy.
Mgr. Jozef Pitoňák- prečítal prítomným žiadosť PSUM o čiastkovú zmenu Územného plánu obce
Rakúsy a požiadal o slovo pre predsedu PSUM p. Vojtaššáka.
Slovo dostal predseda PSUM p. Vojtaššák, ktorý priblížil dôvod tejto žiadosti.
Slovo dostal aj p. Gallik.
Diskusia poslancov o čiastkovej zmene ÚP.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 255 zo dňa 09.09.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 255 zo dňa 09.09.2021.
Prezentácia: 8
za: 5
proti: 2
zdržali sa: 1
nehlasovali: 0
Za: Mgr. Jozef Pitoňák , MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida, Pavol Bjalončík
Proti: Peter Gábor, Ing. Jaroslav Mačičák
Zdržal sa: Ing. Michal Berežný

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie Žiadosť PSUM o čiastkovú zmenu Územného plánu obce Rakúsy.
„Žiadame Vás o čiastkovú zmenu Územného pánu obce Rakúsy. Zmena sa týka využitia
územia na parcelách v k.ú Rakúsy:
KN-C parc č. 1054/121 o výmere 10 000 m2 vedenej na LV 368 ako trvalý trávny porast vo
vlastníctve Pozemkového spoločenstva urbárskeho majetku obce Rakúsy,
KN-C parc. Č. 1054/292 o výmere 19 990 m2, ktorá vznikla z parc. Č. 1054/292 o výmere
39 910 m2, vedenej na LV 368ako trvalý trávnatý porast vo vlastníctve Pozemkového
spoločenstva urbárskeho majetku obce Rakúsy.“
OZ Rakúsy žiadosti vyhovelo.
11. Interpelácie poslancov.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa na rekonštrukciu multifunkčného ihriska, ako projekt pokračuje,
a či je tých 4 000 € už na účte?
Starostka obce- ihrisko sa už rekonštruuje.
Ing. Jaroslav Mačičák- rozprával s p. ekonómkou, peniaze už sú na účte.

Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa, na aký pozemok bola urobená projektová dokumentácia
za 28 000 €.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- projektová dokumentácia bola urobená na miesto, kde je zberný dvor.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa na prejazd do osady, kedy bude opravený?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- obec má rozrobený projekt na opravu ciest a chodníkov, čaká sa kedy
projekt prejde, aby sa nemuselo opravovať z obecných peňazí.
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12. Diskusia.
I. MUDr. Cyril Václav dal návrh, na schválenie príspevku na autobusový zájazd do Košíc
z príležitosti návštevy sv. Otca v sume 320,00 €.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 256 zo dňa 09.09.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 256 zo dňa 09.09.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh na schválenie príspevku na autobusový zájazd do Košíc
z príležitosti návštevy sv. Otca v sume 320 €.
Schválilo príspevok na autobusový zájazd do Košíc z príležitosti návštevy sv. Otca v sume
320,00 €.
uznesením č. 256

II. MUDr. Cyril Václav dal návrh, na predĺženie platnosti „Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Rakúsy ktorý je platný na roky 2014-2021 a to do 31.12.2022.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 257 zo dňa 09.09.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 257 zo dňa 09.09.2021.
Prezentácia: 8
za: 5
proti: 2
zdržali sa: 1
nehlasovali: 0
Za: Mgr. Jozef Pitoňák , MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida, Pavol Bjalončík
Proti: Peter Gábor, Ing. Jaroslav Mačičák
Zdržal sa: Ing. Michal Berežný

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh na predĺženie platnosti „ Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Rakúsy na roky 2014 – 2021“ a to do 31.12.2022.
Schválilo predĺženie platnosti „ Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakúsy
na roky 2014 – 2021“ a to do 31.12.2022.
uznesením č. 257

III. MUDr. Cyril Václav dal návrh OCÚ na pravidelné vyhodnocovanie kamerového monitoringu za
účelom zistenia, kto neoprávnene napĺňa kontajnery na odpad, ktoré sú v obci. Pri identifikovaní
páchateľa podniknúť patričné kroky na polícii.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 258 zo dňa 09.09.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 258 zo dňa 09.09.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0
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Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
OZ Rakúsy uložilo Obecnému úradu pravidelné vyhodnocovanie kamerového monitoringu za
účelom zistenia, kto neoprávnený napĺňa kontajnery na odpad, ktoré sú pristavené v obci. Pri
identifikovaní páchateľa podniknúť patričné kroky.
Termín: Ihneď

uznesením č. 258

Poslanec p. Bjalončík odišiel z OZ o 19.56 hod.
Ing. Jaroslav Mačičák dal návrh na zvýšenie úväzku pre hlavnú kontrolórku obce na 50%.
- návrh neprešiel.
V.
MUDr. Cyril Václav dal návrh na zvýšenie úväzku pre hlavnú kontrolórku obce na 45%.
- návrh neprešiel.
VI. MUDr. Cyril Václav dal návrh na zvýšenie úväzku pre hlavnú kontrolórku obce na 40%.
IV.

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 259 zo dňa 09.09.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 259 zo dňa 09.09.2021.
Prezentácia: 7
za: 6
proti: 0
zdržali sa: 1
nehlasovali: 0
Za: MUDr. Cyril Váslav, Mgr. Slávka Birošíková, Ing. Jaroslav Mačičák, Mgr. Jozef Pitoňák,
Ing. Michal Berežný, Peter Gábor
Zdržal sa: Ján Vida

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh na zvýšenie úväzku pre hlavného kontrolóra na 40%.
Schválilo zvýšenie úväzku pre hlavného kontrolóra na 40%.
uznesením č. 259

7. Záver.
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ a ukončila
zasadnutie 24. obecného zastupiteľstva o 20,00 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 24. obecného zastupiteľstva sú zverejnené na úradnej tabuli
obce a webovom sídle obce http://www. rakusy.sk
Zvukové nahrávky z 24. obecného zastupiteľstva zo dňa 09.09.2021 sú zverejnené na webovom
sídle obce http://www. rakusy.sk.
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Zápisnicu zapísala:
Zuzana Regitková

Overovatelia zápisnice:
Ján Vida
Peter Gábor

PaedDr. Jaroslav Vaľo
prednosta OcÚ

Mgr. Lenka Vojtaššáková
starostka obce
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