Z Á PIS N I CA
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 23. augusta 2021

Prítomní poslanci v počte 7:
Ján Vida, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, Peter Gábor,
Pavol Bjalončík, Ing. Michal Berežný

Neprítomní poslanci v počte 2:
Ing. Jaroslav Mačičák, Miroslav Bíly

Ostatní prítomní:
starostka obce Mgr. Lenka Vojtaššáková
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo
hlavná kontrolórka Ing. Mária Bačíková
Začiatok 23. OZ a koniec 23. OZ:

16.00 hod. – 17.15 hod.

Zasadnutie 23. OZ otvorila starostka obce.
Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet
prítomných poslancov je 7.

1. Otvorenie zasadnutia 23. 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: Mgr. Slávka Birošíková
b) členovia: Pavol Bjalončík, Peter Gábor
c) overovatelia zápisnice: Ján Vida, Ing. Michal Berežný
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Zuzanu Regitkovú.
Hlasovanie poslancov k návrhovej komisii, zapisovateľke a overovateľov zápisnice.
Prezentácia: 7
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

2. Schválenie programu 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 23. OZ bol uvedený v pozvánke a zverejnený na úradnej
tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 17.08.2021. Prečítala program 23. OZ a vyzvala poslancov
na doplnenie alebo zmenu programu. Program tvorí prílohu zápisnice.

PROGRAM 23. OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Návrh VZN č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy
pre deti s trvalým pobytom v obci Rakúsy, v ktorej si plnia povinné predprimárne vzdelávanie.
4. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO za účelom
realizácie projektu „Miestna občianska poriadková služba v obci Rakúsy“ realizovaného v rámci
Výzvy s kódom OPLZ-PO8-2021-1 vyhlásenej Ministerstvom vnútra slovenskej republiky v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje.
5. Návrh na zmenu rozpočtu č. 6.
6. Návrh na použitie rezervného fondu v roku 2021.
7. Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakúsy na roky 2021 – 2030.
8. Správa o výsledkoch z kontroly hlavného kontrolóra obce Rakúsy.
9. Záver.
MUDr. Cyril Václav dal návrh na vypustenie bodu 6 a 8 z programu 23. OZ, nakoľko je to
mimoriadne OZ a je tam toľko bodov ako na riadnom OZ.
Vyjadril sa, že k bodu programu 6 nedostali žiadne podklady a bod 8- Správa hlavnej kontrolórky sa
môže tiež presunúť na riadne OZ.
Starostka obce reagovala, že bod programu 6 súvisí s bodom programu 5.
Ing. Mária Bačíková žiadala uviesť do zápisnice, že ona si povinnosti splnila a správy z kontroly má
pripravené.
Hlasovanie poslancov k návrhu p. poslanca Václava: z prítomných 7 poslancov
Prezentácia: 7
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

PROGRAM 23. OZ PO ZMENE:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Návrh VZN č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy
pre deti s trvalým pobytom v obci Rakúsy, v ktorej si plnia povinné predprimárne vzdelávanie.
4. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO za účelom
realizácie projektu „Miestna občianska poriadková služba v obci Rakúsy“ realizovaného v rámci
Výzvy s kódom OPLZ-PO8-2021-1 vyhlásenej Ministerstvom vnútra slovenskej republiky v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje.
5. Návrh na zmenu rozpočtu č. 6.
6. Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakúsy na roky 2021 – 2030.
7. Záver.
Hlasovanie poslancov k programu 23. OZ: z prítomných 7 poslancov
Prezentácia: 7
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0
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3. Návrh VZN č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Rakúsy pre deti s trvalým pobytom v obci Rakúsy, v ktorej si plnia povinné predprimárne
vzdelávanie.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 246 zo dňa 23.08.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 246 zo dňa 23.08.2021.
Prezentácia: 7
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh VZN č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy pre deti s trvalým pobytom v obci Rakúsy, v ktorej
si plnia povinné predprimárne vzdelávanie.
Rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov o schválení návrhu VZN č. 3/2021
Schválilo návrh VZN č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Rakúsy pre deti s trvalým pobytom v obci Rakúsy, v ktorej si plnia povinné
predprimárne vzdelávanie.
Termín ihneď
Zodpovednosť OcÚ
uznesením č. 246

4. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO za účelom
realizácie projektu „Miestna občianska poriadková služba v obci Rakúsy“ realizovaného
v rámci Výzvy s kódom OPLZ-PO8-2021-1 vyhlásenej Ministerstvom vnútra slovenskej
republiky v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Starostka obce oboznámila poslancov o predložení žiadosti.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 247 zo dňa 23.08.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 247 zo dňa 23.08.2021: z prítomných 7 poslancov
Prezentácia: 7
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO za
účelom realizácie projektu „ Miestna občianska poriadková služba v obci Rakúsy “
realizovaného v rámci Výzvy s kódom OPLZ-PO8-2021-1 vyhlásenej Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, ktorého ciele sú v súlade
s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce.
Schválilo
• predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO za účelom realizácie
projektu „ Miestna občianska poriadková služba v obci Rakúsy “ realizovaného
v rámci Výzvy s kódom OPLZ-PO8-2021-1 vyhlásenej Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, ktorého ciele sú
v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce
• zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
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•

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu
• zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce,
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho
cieľa.
Termín ihneď
Zodpovednosť OcÚ
uznesením č. 247
5. Návrh na zmenu rozpočtu č. 6.
Materiály boli poslancom doručene elektronicky pred OZ.
Ekonómka obce priblížila poslancom návrh na zmenu rozpočtu č. 6. Rozpočtovým oparením sa
upravujú rozpočtované príjmy, programovo rozpočtované výdavky a príjmové finančné operácie.
Rozpočet po navrhnutej zmene je v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 4 780 347 €.
V diskusii k bodu č. 6 vystúpili:
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa na položku - 454 001 - príjmové finančné operácie - z rezervného
fondu v sume 50 000,00 € a na kapitálové výdavky v sume 5 000,00 €. Načo sa použijú prostriedky
rezervného fondu vo výške 50 000,00 €, keď úprava kapitálových výdavkov je len v sume 5 000,00 €.
Mgr. Marcela Fiffiková- odpovedala, že suma z rezervného fondu vo výške 50 000,00 € sa použije na
krytie kapitálových výdavkov. Doteraz boli kapitálové výdavky v rozpočte sčasti kryté bežnými
príjmami. Keď sa použije rezervný fond, tak kapitálové výdavky budú kryté rezervným fondom a
bežné príjmy sa použijú na bežné výdavky. Na rozpočet je potrebné nazerať ako na celok. Možnosť
upraviť rozpočet s použitím prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky je len do 31.8.2021.
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa, či je potrebné, aby sa čerpal rezervný fond. Navrhuje, aby sa
rezervný fond nečerpal.

MUDr. Cyril Václav dal návrh, aby sa rezervný fond nepoužil.
Hlasovanie poslancov k návrhu p. poslanca Václava: z prítomných 7 poslancov
Prezentácia: 7
za: 5
proti: 0
zdržali sa: 2
nehlasovali: 0
Za: MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida, Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík
Zdržali sa: Peter Gábor, Ing. Michal Berežný
Mgr. Marcela Fiffiková- odpovedala, že je aj možnosť nečerpať rezervný fond, ale navýšiť príjmy,
napr. podielové dane. Rozpočet vo výdavkovej časti totiž musí byť krytý príjmami.
Poslanci s touto možnosťou súhlasili a rozpočtové opatrenie č. 6/2021 schválili so zmenou oproti
návrhu:
Bežné príjmy - obec: návrh:
+ 45 167€
mení sa na:
+ 95 167 €
Finančné operácie príjmové - obec: návrh:
+ 50 020 €
mení sa na:
+ 20 €
Celkové príjmy a výdavky po zmene ostávajú vo výške 4 780 347 €

Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa na: -odpadové vody +10 000€?
-verejné osvetlenie +6 000€?
-daň za hazardné hry, či máme také niečo?
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PaedDr. Jaroslav Vaľo- odpovedal, že je potrebný nový rozvádzač a čerpadlo v osade, preto 10 000€.
V osade sa vymenilo 80% svietidiel, ešte zvyšných 20%, preto 6 000€ na verejné osvetlenie. Hazardné
hry sú iba v osade.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa na bleskozvod a výmenu brány?
Starostka obce- brána sa bude meniť v Stredisku osobnej hygieny, kvôli parkovaniu obecného auta,
keďže na hasičskej zbrojnici sa parkujú 2 hasičské autá.
Ján Vida- opýtal sa na výstavbu nájomných bytov, čo sa s tým deje?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- potrebujeme presunúť nejaké peniaze, tento rok sa stavať nebude. Žiadalo
sa o územné rozhodnutie, ale územný plán nie je v poriadku. Zberný dvor mal byť postavený na
druhej strane. Je vystavený na trávnatom poraste, nie na ploche na výstavbu. Územný plán sa robil ale
neskôr.
Ján Vida- faktúra, ktorá je na stránke obce, je za projektovú dokumentáciu k bytovému domu
v osade?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- áno, je to jediný výdavok, ktorý obec zatiaľ zaplatila.
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa, čo v takom prípade, že projekt padne?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- odpovedal, že ak sa nič vážne nestane, stavať sa bude.
Starostka obce- ešte stále sa pracuje na územnom pláne.
MUDr. Cyril Václav- projekt je hotový, ale územné rozhodnutie nie.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- územné rozhodnutie sa vybavuje, ale kvôli územnému plánu to nie je možné,
treba počkať na zmenu územného plánu.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 248 zo dňa 23.08.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 248 zo dňa 23.08.2021: z prítomných 7 poslancov
Prezentácia: 7
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh rozpočtového opatrenia č.6
Schválilo 6. zmenu rozpočtu Obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 6/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c), d) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Schválený
rozpočet na
rok 2021

Rozpočet na
rok 2021 po 5.
zmene

6. zmena
rozpočtu na
rok 2021

Rozpočet na
rok 2021 po 6.
zmene

Bežné príjmy - obec

4 395 528

4 384 805

+ 95 167

4 429 972

Bežné príjmy - RO

3 042

3 042

0

3 042

Kapitálové príjmy obec

1 000

5 000

+ 675

5 675

Finančné operácie
príjmové - obec

190 000

291 638

+ 20

341 658

Príjmy spolu

4 589 570

4 684 485

+ 95 862

4 780 347
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Schválený
rozpočet na
rok 2021

Rozpočet na
rok 2021 po 5.
zmene

6. zmena
rozpočtu na
rok 2021

Rozpočet na
rok 2021 po 6.
zmene

Bežné výdavky - obec

1 836 530

1 974 914

+ 70 020

2 044 934

Bežné výdavky - RO

2 484 768

2 408 849

+ 20 842

2 429 691

Kapitálové výdavky obec

267 020

299 470

+ 5 000

304 470

Finančné operácie
výdavkové - obec

1 252

1 252

0

1 252

Výdavky spolu

4 589 570

4 684 485

+ 95 862

4 780 347

Termín ihneď

Zodpovednosť OcÚ
uznesením č. 248

6. Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakúsy na roky 2021 – 2030.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
V diskusii k bodu č. 6 vystúpili:
MUDr. Cyril Václav- vyjadril sa, že sú tam nejaké veci, ktoré tam nepatria.
Opýtal sa na jednu vec, obec vlastní 2 autobusy, ako sa to tam dostalo.
Starostka obce- Zrejme došlo k omylu v písomnej forme, malo tam byť že obec zabezpečuje
autobusmi prepravu žiakov.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- ide o strategický dokument, ktorý je lepšie riešiť s externou firmou.
Ján Vida- Ďalšia vec ktorá je zle napísaná v PHSR, že vedľa katolíckeho kostola pohrebisko? Alebo
že väčšina obyvateľov je napojená na vodovod?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- áno aj keď nelegálne, ale obyvatelia sú napojený na vodovod. Nelegálne
stavby, nelegálne prípojky na vodovod.
Ján Vida- 10 domov v osade, ktoré sme prechádzali pred odkúpením, ani jeden z nich nebol napojený.
Mgr. Slávka Birošíková- Evanjelický kostol rekonštruoval p. Vaverčák? Vie o tom, že obec.
Starostka obce- P. Vaverčák je správcom evanjelického kostola roky, vždy rekonštruovali kostol
evanjelici, to že tam chceli mať omše katolíci a upravili si interiér a exteriér bola záležitosť ročného
fungovania v evanjelickom kostole. Inak bol aj je správcom vždy p. Vaverčák.
MUDr. Cyril Václav- v katolíckom kostole sa urobilo toho oveľa viac, nikto to nevyzdvihuje, nikde
to nie je spomenuté. Prečo?
Starostka obce- správcom katolíckeho kostola je katolícka cirkev. Aké mená?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- 60 dní to viselo, nikto nepripomienkoval. Tento dokument je potrebný aj pri
predkladaní žiadostí o NFP, je potrebné to schváliť.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia zo dňa 23.08.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu zo dňa 23.08.2021: z prítomných 7 poslancov
Prezentácia: 7
za: 3
proti: 0
zdržali sa: 4
nehlasovali: 0
Za: Peter Gábor, Ing. Michal Berežný, Pavol Bjalončík
Zdržali sa: Mgr. Slávka Birošíková, MUDr. Cyril Václav, Ján Vida, Mgr. Jozef Pitoňák

Uznesenie nebolo prijaté.
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Obecné zastupiteľstvo v obci Rakúsy
Zobralo na vedomie návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakúsy na
roky 2021 - 2030.
Neschválilo návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakúsy na roky
2021-2030.
Termín ihneď
Zodpovednosť OcÚ

MUDr. Cyril Václav navrhol zvolať 19.09.2021 zhromaždenie obyvateľov obce o 15,00 hod.
v priestoroch kultúrnej miestnosti.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia p. poslanca Václava č. 249 zo dňa
23.08.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 249 zo dňa 23.08.2021: z prítomných 7 poslancov
Prezentácia: 7
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 1
nehlasoval: 1
Za: MUDr. Cyril Václav, Ján Vida, Mgr. Jozef Pitoňák, Mgr. Slávka Birošíková, Pavol Bjalončík
Zdržal sa: Peter Gábor
Nehlasoval: Ing. Michal Berežný

Obecné zastupiteľstvo v obci Rakúsy
Zobralo na vedomie návrh na zvolanie verejného zhromaždenia k téme PHSR obce Rakúsy na roky
2021 – 2030 dňa 19.9.2021 o 15:00 hod v kultúrnej miestnosti obecného úradu.
Schválilo návrh na zvolanie verejného zhromaždenia k téme PHSR obce Rakúsy na roky 2021 – 2030
dňa 19.9.2021 o 15:00 hod v kultúrnej miestnosti obecného úradu.

Termín ihneď

Zodpovednosť OcÚ
uznesením č. 249

7. Záver.
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ a ukončila
zasadnutie 23. obecného zastupiteľstva o 17,15 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 23. obecného zastupiteľstva sú zverejnené na úradnej tabuli
obce a webovom sídle obce http://www. rakusy.sk
Zvukové nahrávky z 23. obecného zastupiteľstva zo dňa 23.08.2021 budú zverejnené na webovom
sídle obce http://www. rakusy.sk.
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Zápisnicu zapísala:
Zuzana Regitková v.r.

Overovatelia zápisnice:
Ján Vida
Ing. Michal Berežný
PaedDr. Jaroslav Vaľo
prednosta OcÚ

v.r.

Mgr. Lenka Vojtaššáková v.r.
starostka obce
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