Z Á PI S N I CA
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 11. februára 2021

Prítomní poslanci v počte 9 :
Ján Vida, Ing. Michal Berežný, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák,
Peter Gábor, Miroslav Bilý, Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
Ostatní prítomní:
starostka obce Mgr. Lenka Fedáková
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo
hlavná kontrolórka Ing. Mária Bačíková
Začiatok 19. OZ a koniec 19. OZ:
16.03 hod. – 22:10 hod.
Zasadnutie 19. OZ otvorila starostka obce. Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov je 9.

1. Otvorenie zasadnutia 19. OZ, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
Starostka obce Mgr. Lenka Fedáková privítala prítomných, otvorila OZ a navrhla členov návrhovej a
mandátovej komisie:
a) predseda návrhovej a mandátovej komisie: MuDr. Cyril Václav
b) členovia: Ján Vida, Pavol Bjalončík
c) overovatelia zápisnice: Ing. Michal Berežný, Miroslav Bíly
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu.
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Zuzanu Regitkovú.
2. Schválenie programu 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 19. OZ bol uvedený v pozvánke a zverejnený na úradnej
tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 08.02.2021. Prečítala program 19. OZ a vyzvala poslancov
na doplnenie alebo zmenu programu. Pozvánka tvorí prílohu zápisnice.

PROGRAM 19. OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce.
5. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 14P/2020 zo dňa 18.12.2020.
6. Správy o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce.
7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2020.

8. Návrh na zrušenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rakúsy schválených
uznesením č. 109/2014 zo dňa 12.11.2014 v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením č.
132/2015 zo dňa 12.11.2015.
9. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakúsy.
10. Žiadosť o NFP s názvom projektu „Rozšírenie vodovodu v obci Rakúsy“, kód výzvy OPLZPO6-SC611-2020-1.
11. Rôzne.
11.1. Návrh na schválenie zámeru odpredaja pozemkov v lokalite osada Rakúsy v rámci
realizácie národného projektu „Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom
v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
ITMS2014+kód 312051Y209.
12. Interpelácie poslancov.
13. Diskusia.
14. Záver.
Poslanec p. Václav navrhol dať do programu žiadosť o čiastkovú zmenu platného Územného plánu
obce Rakúsy.
Hlasovanie poslancov za doplnenie bodu programu 19. OZ : z prítomných 9 poslancov
- za program hlasovali: 9 - Ján Vida, , Mgr. Slávka Birošíková, Pavol Bjalončík,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav
- proti hlasovali: - Ing. Jaroslav Mačičák, Miroslav Bilý, Peter Gábor, Ing. Michal Berežný
- zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Hlasovanie poslancov k programu 19 OZ po doplnení: z prítomných 9 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 9 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: -

3. Kontrola uznesení
Starostka obce prečítala poslancom nasledovnú správu k bodu kontrola uznesení:
-Uznesenie č. 201 nesplnené, pretože p. audítorka Dudová odmietla podpísať zmluvu s obcou Rakúsy
na vykonanie auditu na rok 2021 v medziach rozpočtu do 2000€.
-Oslovila som teda opätovne pána audítora Troppa, ktorý tento rok audit ešte vykoná. Chcem len
podotknúť k vyjadreniu pána poslanca Václava.
-Spomínali ste, že okolité obce majú audítora, ktorý vykonáva audit za menej peňazí. Upozorňujem, že
sú to polopravdy a zavádzanie!
-Pretože:
Obec Huncovce má zverejnenú zmluvu o audite
za rok 2019 vo výške 3 200€,
za rok 2020 vo výške 3 500€,
čiže sumy rastú primerane nie len u nás.
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Obec Veľká Lomnica: audit KÚZ za rok 2019 – 1 100€
audit IÚZ za rok 2019 – 1 850€
spolu 2 950€
Obec Lendak: jún rok 2020 – 1 760€
júl 2020 – 1 500€
spolu 3 260€
Aby bolo všetkým jasné, že pán poslanec zámerne zavádza a keď povie A, nepovie B. Čiže do
budúcna odporúčam pánovi poslancovi Václavovi, aby nešíril polopravdy a predkladal obecnému
zastupiteľstvu fakty.

Ďalej pri kontrole uznesení chcem upozorniť poslancov aby si plnili svoje povinnosti poslanca, ak sú
overovatelia zápisnice, aby zápisnicu prišli aj podpísať na obecný úrad, pretože u niektorých
poslancov sa to stáva pravidelne, že si túto povinnosť neplnia.

V diskusii k bodu č. 3 vystúpili:
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa, čo obec tlačilo, že to nemohlo počkať do 19 OZ. A mimoriadne OZ
bolo zbytočne zvolané.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- ekonómke obce sa žiada komunikácia s audítorom hneď po uzavretí roka.
Suma audítorovi sa vypláca až po ukončení roka.
Mgr. Slávka Birošíková- mala žiadosť na p. kontrolórku, nech sa pozrie na VZN, aby boli na stránke
obce len platné VZN, nie všetky.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- odpovedal, že počas roka bude prebiehať kontrola všetkých VZN.
Ing. Mária Bačíková- už to navrhla vedeniu, aby na stránke obce boli len platné VZN.

4. Informatívna správa o stave obce.
Starostka obce prečítala poslancom nasledovnú informatívnu správu o stave obce, od posledného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20.01.2021.
-Podpísanie zmlúv o NFP pri projektoch cyklochodník a rekonštrukcia ciest a chodníkov v osade.
-Doloženie u-profilov v osade.
-Testovanie obec- 24.01.2021
Testovanie osada- 24.01.2021
07.02.2021
03.02.2021
14.02.2021
14.02.2021
-Zasadnutia krízového štábu v Kežmarku ohľadne pandémie, ktorého sme sa zúčastnili.
V diskusii k bodu č. 4 vystúpili:
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa na projektovú dokumentáciu - výstavbu bytového domu v osade.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- projektová dokumentácia je hotová. Platba je dohodnutá postupne. Projektová
dokumentácia mala byť hotová do 28.02.2021, ale zmenil sa termín na 01.05.2021. Do 2-3 týždňov sa
spustí výberové konanie.
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa, v akom štádiu je riešenie pozemku?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- pozemok je v poriadku, môže sa tam stavať, ale až po uplynutí
monitorovacieho obdobia č.j. 1 marec. Ak by nastali nejaké komplikácie je aj náhradný pozemok, ale
ak by to povedal na plné ústa, bojí sa, že občania tam začnú stavať.
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5. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 14/2020 zo dňa 18.12.2020.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 202 zo dňa 11.02.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 202 zo dňa 11.02.2021: z prítomných 9 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 9 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: -

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie 14.zmenu rozpočtu obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 14/2020 v zmysle vnútorného predpisu - Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Rakúsy, § 21, ods. 1 (o postupe a zaraďovaní prostriedkov
do rozpočtu obce) podľa priloženej prílohy:

Bežné príjmy-obec
Bežné príjmy-RO
Kapitálové príjmy-obec
Finančné operácie
príjmové-obec
Príjmy spolu

Bežné výdavky-obec
Bežné výdavky-RO
Kapitálové výdavkyobec
Finančné operácie
výdavkové-obec
Výdavky spolu

Schválený
rozpočet na rok
2020
4 331 596
3 562
8 000
145 000

Rozpočet na
rok 2020 po 13.
zmene
4 366 689
67 932
2 000
210 479

14. Zmena
rozpočtu na
rok 2020
+ 20 755
0
+ 42 236
0

Rozpočet na
rok 2020 po
14. zmene
4 387 444
67 932
44 236
210 479

4 488 158

4 647 100

+ 62 991

4 710 091

Schválený
rozpočet na rok
2020
1 875 230
2 244 277
367 412

Rozpočet na
rok 2020 po 13.
zmene
1 977 422
2 348 116
320 323

14. Zmena
rozpočtu na
rok 2020
+ 27 422
+ 27 569
+ 8 000

Rozpočet na
rok 2020 po
14. zmene
2 004 844
2 375 685
328 323

1 239

1 239

0

1 239

4 488 158

4 647 100

+ 62 991

4 710 091

uznesením č. 202
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6. Správy o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce.
Hlavná kontrolórka obce prečítala poslancom nasledovné správy o vykonaných kontrolách.

I. K správe o výsledku kontroly – plnenie uznesení za rok 2020
Správu predložila hlavná kontrolórka poslancom priamo na zasadnutí 19. OZ v písomnej forme.
Hlavná kontrolórka uviedla, že cieľom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v zmysle
ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon
o obecnom zriadení) bola kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v roku 2020. Kontrolná
činnosť bola vykonávaná v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti: za obdobie september
až december v II. polroku 2020, ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 152/2020 zo dňa
10. septembra 2020. Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v roku 2020 deväť krát. Z plánovaných
zasadnutí OZ schválených uznesením č. 95 zo dňa 12.12.2019 sa uskutočnilo podľa plánu sedem OZ
a dve OZ boli zvolané dňa 23.1.2020 a 26.10.2020 na žiadosť poslancov obecného zastupiteľstva
podľa § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné
zastupiteľstvo zvolané na deň 13.2.2020 a 26.10.2020 nebolo uznášania schopné podľa § 12 ods. 7
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, počet prítomných poslancov
bol podľa prezenčnej listiny 4 z 9 poslancov. Ďalej uviedla, že prehľad zasadnutí OZ v roku 2020 majú
poslanci uvedený v tabuľke. Poslanci obecného zastupiteľstva v roku 2020 prijali uznesenia č. 99 až
200, z toho bol pozastavený výkon 8 uznesení starostkou obce podľa §13 ods. 6 zákona o obecnom
zriadení:
- uznesenie č. 99 zo dňa 23.1.2020. Žiadosť firmy Agrostav z 11.11.2019 o súhlas s čiastkovou
zmenou Územného plánu obce Rakúsy.
- uznesenie č. 118 zo dňa 22.4.2020. Žiadosť Pozemkového spoločenstva urbárskeho majetku obce
Rakúsy o súhlas čiastkovej zmeny ÚPO na pozemkoch: KN-E č.1054/1 o výmere 413 172 m2,
KN-C č.1054/121 o výmere 10 000 m2, KN-E č.1054/242 o výmere 39 910 m2 zapísaných
ako trvalý trávnatý porast s využitím na ťažbu nerastov (štrku).
- uznesenie č. 134 zo dňa 14.5.2020. Žiadosť Antona Vdovjaka, Rakúsy č. 101 o vykonanie
čiastkovej zmeny územného plánu na parcelách k. ú. Rakúsy evidovaných na LV 376 v KN-E
č.: 991/1, 991/2, 992/1, 992/2, 993 a 994, z dôvodu ponuky ich využitia na ťažbu štrkopieskov.
- uznesenie č. 135 zo dňa 14.5.2020. Zdokumentovanie stavby cesty cez súkromné pozemky.
- uznesenie č. 137 zo dňa 14.5.2020. Zvolávanie zasadnutí OZ o 17.00 hod.
- uznesenie č. 157 zo dňa 10.9.2020. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre OFK
Rakúsy.
- uznesenie č. 165 zo dňa 10.9.2020. Osadenie rigolov v časti Rakúsy – na nedokončenom úseku
medzi p. Kriššákovou a p. Hodorovičom, pri ceste od p. Štefana Vojtašáka ml. smerom nadol a na
Poľskej ceste nedokončený úsek od p. Vidu po p. Heldáka.
- uznesenie č. 166 zo dňa 10.9.2020. Osadenie rigolov v časti Rakúsy – osada na pravej strane
od domu č. 374 po hlavnú cestu.
K pozastavenému výkonu uznesení upriamila pozornosť poslancov na predloženú tabuľku, v ktorej sú
prehľadne uvedené predmetné uznesenia, a uznesenia ktoré prelomili veto starostky obce. (uzn. 175
a uzn. 179)
Kontrolórka upozornila poslancov na porušenie zákona o obecnom zriadení, keď na 12. zasadnutí OZ
dňa 18.6.2020 bol schválený program 12. OZ, ktorého súčasťou bol doplnený bod programu č. 14
„Opätovné hlasovanie o uznesení č. 135 zo 14.5.2020, ktoré nebolo podpísané starostkou obce.“
V priebehu rokovania OZ, uznesením č. 148 obecné zastupiteľstvo vypustilo tento bod programu
z rokovania OZ: citácia uznesenia „Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schvaľuje vypustenie bodu 14
schváleného programu rokovania OZ.“ Prijatím uznesenie č. 148 bol porušený zákon o obecnom
zriadení § 12 ods. 5, keď poslanci po schválení programu OZ na začiatku rokovania OZ neskôr tento
program v priebehu rokovania zmenili, prijali uznesenie č. 148, ktorým schválený bod program č. 14
vypustili z rokovania OZ. Zákon o obecnom zriadení v svojich ustanoveniach nedáva možnosť
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poslancom OZ meniť schválený program OZ podľa § 12 ods. 5. Podľa § 12 ods. 5 zákona

o obecnom zriadení „Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na
začiatku zasadnutia. Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu podľa odseku 4. Na zmenu
návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo
odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom.“

V diskusii k bodu č. 4 vystúpili:
Poslanec MUDr. Cyril Václav – uviedol, že v správe nie sú uvedené termíny zasadnutí obecného
zastupiteľstva, ktoré boli zvolané a neuskutočnili sa.
Kontrolórka obce – uviedla, že doplní správu a predloží ju poslancom.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 203 zo dňa 11.02.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 203 zo dňa 11.02.2021: z prítomných 9 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 9 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: -

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly plnenia uznesení
v roku 2020.
zodpovednosť: hlavná kontrolórka
uznesením č. 203

II. K správe o výsledkoch kontroly – kontrola splnenia opatrení
Správu predložila hlavná kontrolórka poslancom priamo na zasadnutí 19. OZ v písomnej forme.
Hlavná kontrolórka uviedla, že cieľom kontroly bolo zistiť splnenie opatrení na odstránenie
nedostatkov zistených kontrolou zo dňa 26.10.2020 a predloženie materiálov ku následnej kontrole a
to:
− Smernicu na vykonávanie finančnej kontroly na OcÚ.
− Novelizované Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rakúsy podľa zákona č.
357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
− Návrh materiálov na schválenie v obecnom zastupiteľstve:
− štatút obce,
− zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
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Dňa 26.1.2021 bola následná kontrola ukončená, zaslaním správy povinnej osobe. Na základe
vykonaného overovania prijatých opatrení obecným úradom, neboli zistené žiadne nedostatky.
Smernica na vykonávanie finančnej kontroly na OcÚ bola podpísaná starostkou obce 31.12.2020,
s účinnosťou smernice od 2.1.2021. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rakúsy
boli novelizované a sú pripravené k podpisu starostky obce. Starostka obce môže uvedené Zásady
podpísať po zrušení neaktuálnych Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rakúsy z roku
2009 v obecnom zastupiteľstve (neaktuálnosť zásad napr. § 30 uvedených zásad z roku 2009 sa
odvoláva na zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý bol zrušený a nahradený zákonom č. 315/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších úprav.) Návrh štatútu obce
a návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce je pripravený na pripomienkovanie
poslancom obecného zastupiteľstva pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve. Kontrolórka
odporučila poslancom obecného zastupiteľstva:
- Zrušiť uznesenie č. 109/2014 zo dňa 12.11.2014, ktorými boli schválené Zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Rakúsy a uznesenie č. 132/2015 Dodatok č.1 k týmto zásadám.
Uvedené Zásady sú neaktuálne a schvaľovanie vnútorných predpisov OcÚ je v kompetencii
starostky obce.
Schváliť štatút obce v súlade so súčasnou platnou legislatívou a aktuálnymi
potrebami obce.
Schváliť zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce podľa § 8 ods.
6 a §11 ods. 4 písm. a) zákona č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a zrušiť pôvodné Zásady o hospodárení s majetkom obce (zrušiť uznesenie č. 10/2009
z 10.9.2009, ktorým bolo schválené VZN obce Rakúsy č. 1/2009 o hospodárení s majetkom obce,
zrušiť časť uznesenia č. 3/2012 z 8.12.2012 pod písm. B/, bod. 4, ktorým boli tieto zásady
doplnené v § 9 ods. 2.3.5 a zrušiť uznesenie č. 80/2015 zo dňa 11.6.2015, ktorým bo schválený
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2009), ktoré boli prijaté a dopĺňané obecným zastupiteľstvom v rozpore
so zákonom č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zásady boli
schválené formou VZN a neskôr dňa 8.12.2012 boli doplnené jedným spoločným uznesením č.
3/2012, do ktorého boli zahrnuté aj ďalšie rôznorodé oblasti „čiastkové uznesenia“ ako napríklad
schválenie programu OZ, členov NK, záverečného účtu obce, odpredaj pozemkov a pod.

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 204 zo dňa 11.02.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 204 zo dňa 11.02.2021: z prítomných 9 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 9 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: -

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly na splnenie opatrení
OcÚ na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou zo dňa 26.10.2020.
zodpovednosť: hlavná kontrolórka
uznesením č. 204
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7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2020.
Hlavná kontrolórka obce prečítala poslancom nasledovnú správu o kontrolnej činnosti.
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2020.
Správu predložila hlavná kontrolórka poslancom priamo na zasadnutí OZ v písomnej forme.
Kontrolórka uviedla, že predmetná Správa o kontrolnej činnosti je spracovaná v zákonnej lehote a je
predložená na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11. februára 2021.
Kontrolnú činnosť v roku 2020 je potrebné rozdeliť na dve obdobia, z dôvodu zmeny na pozícií
hlavnej kontrolórky od 19. júna 2020:
1. Obdobie: od 01.01.2020 do 18.06.2020, hlavná kontrolórka Božena Malinová.
2. Obdobie: od 19.06.2020 do 31.12.2020, hlavná kontrolórka Ing. Mária Bačíková.
Za 1. obdobie roka 2020 nie je možné podať obecnému zastupiteľstvu správu o vykonaných
kontrolách, pretože bývala kontrolórka Božena Malinová neodovzdala dokumentáciu hlavného
kontrolóra a dokumentácia nie je archivovaná ani v registratúrnom stredisku obce Rakúsy, čím bol
porušený zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MV SR č. 410/2015 Z.
z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.
Dňa 18.6.2020 sa uskutočnila voľba hlavného kontrolóra obce Rakúsy (uzn. č. 140).
Za hlavnú kontrolórku obce bola zvolená Ing. Mária Bačíková, s ktorou obec uzatvorila pracovnú
zmluvu dňa 19.6.2020 na dobu určitú do 18.6.2026, s pracovným úväzkom 30 %.
Hlavná kontrolórka po uzatvorení pracovnej zmluvy s obcou nemala schválený plán kontrolnej
činnosti, pretože bývala kontrolórka nepredložila na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti na II.
polrok roku 2020 podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu.
Kontrolórka sa v období medzi zasadnutím obecného zastupiteľstva dňa 18.6.2020 a obecným
zastupiteľstvom dňa 10.9.2020 oboznamovala s organizáciou obce, organizáciou rozpočtových
organizácií obce, s vnútornými predpismi a platnými nariadeniami obce, pripravovala dokumentáciu
hlavnej kontrolórky podľa Registratúrneho poriadku obce a poskytovala metodickú a odbornú pomoc
OcÚ. Dňa 24.8.2020 zaslala kontrolórka poslancom na pripomienkovanie návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie september až december II. polroku 2020. Uvedený návrh
bol vyvesený dňa 25.8.2020 na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce k pripomienkovému
konaniu. K predloženému návrhu neboli uplatnené pripomienky a uznesením č. 152 dňa 10.9.2020 bol
schválený Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie september až december II.
polroku 2020. Hlavná kontrolórka v období september – december v roku 2020 vykonávala
kontrolnú činnosť, ktorej rozsah vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kontrolórka vykonávala
ďalšie iné odborné činnosti, ktoré jej vyplývajú z funkcie hlavnej kontrolórky obce. Celkom vykonala
v roku 2020 tri kontroly so zameraním: na kontrolu plnení uznesení v roku 2019, kontrolu plnení
uznesení v roku 2020, kontrolu zmluvy s advokátom JUDr. Marcelom Kohútom na sumu 84 000 EUR
v znení uznesenia č. 178 zo dňa 8.10.2020. Okrem plánovaných kontrol vykonala jednu následnú
kontrolu (v dňoch 21.1.2021 až 26.1.2021) zameranú na kontrolu prijatých opatrení na odstránenie
zistených nedostatkov z kontroly na OcÚ dňa 26.10.2020.
Podľa obsahového zamerania boli kontroly zamerané na:
a) kontroly: kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
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s finančnými prostriedkami a majetkom, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a
interných predpisov, kontrola plnenia uznesení zastupiteľstva, kontrola plnenia opatrení prijatých
na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období,
b) dodržiavanie ustanovení zákonov najmä:
- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
- č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
- č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
- č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
c) dodržanie prijatých opatrení z vykonanej kontroly na odstránenie nedostatkov.
Výkon kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti za obdobie september až december II. polroku
2020:
Dňa 8.10.2020 predložila kontrolórka poslancom OZ správu o výsledkoch kontroly plnenia
uznesení v roku 2019. Kontrolou uznesení v roku 2019 neboli zistené porušenia zákona o obecnom
zriadení. Správu o vykonanej kontrole zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 169.
Dňa 11.2.2021 predložila kontrolórka poslancom OZ správu o výsledkoch kontroly
plnenia uznesení v roku 2020. Kontrolou uznesení v roku 2020 bolo zistené porušenie § 12 ods. 5
zákona o obecnom zriadení prijatím uznesenia č. 148 zo dňa 18.6.2020, keď poslanci po schválení
programu OZ na začiatku rokovania OZ neskôr tento program v priebehu rokovania zmenili, prijali
uznesenie č. 148, ktorým schválený bod program č. 14 vypustili z rokovania OZ.
Výkon kontroly podľa § 18f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení
Dňa 12.11.2020 predložila kontrolórka poslancom OZ správu o výsledkoch kontroly podľa
uznesenia č. 178 zo dňa 8.10.2020. Uzatvorením zmluvy na právne služby s advokátom JUDr.
Marcelom Kohútom obec neporušila rozpočtové hospodárenie obce Rakúsy. Správu o vykonanej
kontrole zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 181.
Kontrolou boli zistené nedostatky:
- Kontrolovaný subjekt, vykonal finančnú kontrolu predmetnej zmluvy na poskytovanie právnych
služieb formálne, pretože nezohľadnil všetky princípy, zásady a ciele vykonávanej finančnej
kontroly vo vzťahu k zákonom týkajúcich sa verejnej správy najmä zákona č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
- Kontrolou bolo ďalej zistené, že obec nemá schválenú smernicu na vykonávanie finančnej
kontroly, aktualizované a archivované dôležité nariadenia obce a ich originály najmä: štatút obce,
zásady hospodárenia s majetkom obce, Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Rakúsy.
Výkon kontroly na zistenie odstránenia nedostatkov z predchádzajúcej kontroly
Dňa 11.2.2021 predložila kontrolórka poslancom OZ správu o výsledkoch kontroly
splnenia opatrení ku nedostatkom zisteným pri kontrole vykonanej na OcÚ dňa 26.10.2020:
Na základe vykonaného overovania kontrolou zo dňa 26.1.2021 neboli zistené žiadne nedostatky
v prijatých opatreniach. Obecnému zastupiteľstvu bolo odporučené aktualizovať štatút obce, zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Stanoviská a iné úlohy hlavnej kontrolórky v roku 2020:
- Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na obdobie september-december II. polroku 2020.
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- Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.
- Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023 a programovému rozpočtu obce.
- Účasť na obecnom zastupiteľstve v dňoch: 18.6.2020, 10.9.2020, 8.10.2020, 26.10.2020,
12.11.2020, 19.11.2020, 10.12.2020.
- Zvyšovanie odbornej kvalifikácie:
➢ Vzdelávanie prostredníctvom RVC Štrba v roku 2020 v dňoch:
3.9., 10.9.,17.9., 1.10., 23.11., 8.12., 10.12.
➢ Akreditovaný špecializovaný modulárny vzdelávací program pre kontrolórov verejnej správy
Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2020 v dňoch:
22.10 a 23.10, 5.11 a 6.11, 26.11. a 11.12.
- Odborné poradenstvo pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN obce
Rakúsy.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 205 zo dňa 11.02.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 205 zo dňa 11.02.2021: z prítomných 9 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 9 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: -

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2020.
zodpovednosť: hlavná kontrolórka
uznesením č. 205

Žiadosť o čiastkovú zmenu platného Územného plánu obce Rakúsy, podľa žiadosti PSUM obce
Rakúsy zo dňa 1. februára 2021.
Poslanecký návrh pána poslanca MUDr. Cyrila Václava.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 206 zo dňa 11.02.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 206 zo dňa 11.02.2021: z prítomných 9 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 5 - Ján Vida, Ing. Mgr. Slávka Birošíková, Pavol Bjalončík,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav
- proti hlasovali: 4 - Michal Berežný, Ing. Jaroslav Mačičák, Miroslav Bilý, Peter Gábor
- zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: -

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie žiadosť o čiastkovú zmenu platného Územného plánu obce Rakúsy,
podľa žiadosti poslanca MUDr. Cyril Václava.
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Konštatovalo, že
čiastková zmena územného plánu je nevyhnutná pre naplnenie pôvodného zámeru územného
plánu využívať zásoby štrkopieskov v katastri obce Rakúsy, ktoré sú v spoluvlastníctve členov
Pozemkového spoločenstva urbárskeho majetku obce Rakúsy,
a) neschválenie žiadosti o čiastkovú zmenu je v rozpore so záujmami PSUM a obyvateľov
obce Rakúsy, pretože vytvára prekážku využívať majetok PSUM v prospech členov
PSUM obce Rakúsy a na rozvoj obce Rakúsy,
b) OZ Rakúsy súhlasí so započatím procesu obstarávania zmeny Územného plánu obce
Rakúsy na pozemkoch KN-C parc. č. 1054/121 o výmere 10 000m2 a KN-C parc. č.
1054/292 o výmere 19 990m2 , ktorá vznikla z parc. č. 1054/292 o výmere 39 910m2
na funkčné využitie ťažby štrkopieskov.
Súhlasilo so započatím procesu obstarávania zmeny Územného plánu obce Rakúsy, čím nie je
dotknuté právo OZ rozhodovať o schválení čiastkovej zmeny samotnej po jej vypracovaní, ak
budú splnené všetky potrebné náležitosti a podmienky, vyplývajúce z legislatívy a požiadaviek
dotknutých orgánov a inštitúcií. Finančné náklady spojené s obstarávaním zmien a doplnkov
územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 19 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a predpisov
uhradí obec.
uznesením č. 206

8. Návrh na zrušenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rakúsy schválených
uznesením č. 109/2014 zo dňa 12.11.2014 v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením č.
132/2015 zo dňa 12.11.2015.
Pani kontrolórka priblížila poslancom Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce +
objasnila poslancom návrh na zrušenie.
Poslanci sa zhodli na tom, že sa bod programu presunie na marcové OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 207 zo dňa 11.02.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 207 zo dňa 11.02.2021: z prítomných 9 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: 1 - MUDr. Cyril Václav
- nehlasovali: - neprítomný: -

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh na zrušenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Rakúsy schválených uznesením č. 109/2014 zo dňa 12.11.2014 v znení Dodatku č. 1
schváleného uznesením č. 132/2015 zo dňa 12.11.2015.
Zrušilo uznesenie č. 109/2014 zo dňa 12.11.2014 a uznesenie č. 132/2015 zo dňa 12.11.2015.
Termín: ihneď

zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 207
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9. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakúsy.
Návrh poslancov na presunutie Zásad hospodárenia na marcové OZ.
Bod programu presunutý na marcové obecné zastupiteľstvo.

10. Žiadosť o NFP s názvom projektu „Rozšírenie vodovodu v obci Rakúsy“, kód výzvy OPLZPO6-SC611-2020-1.
Prednosta OcÚ priblížil poslancom projekt „Rozšírenie vodovodu v obci Rakúsy“.
Podmienkou je, že firma ktorá bude robiť vodovod, bude robiť aj chodníky a musí sa vmestiť do
celkovej sumy aj s opravou chodníkov.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 208 zo dňa 11.02.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 208 zo dňa 11.02.2021: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, Peter Gábor, MUDr. Cyril Václav,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: 1 - Miroslav Bilý

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Súhlasilo s predložením žiadosti o NFP s názvom projektu „ Rozšírenie vodovodu v obci
Rakúsy “, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce.
Schválilo financovanie projektu „ Rozšírenie vodovodu v obci Rakúsy “, kód výzvy OPLZPO6-SC611-2020-1 nasledovne:
Celkové oprávnené náklady: 227.015,02 €.
Výška NFP: 227.015.02 €.
Spoluúčasť obce min. 5% z celkových oprávnených výdavkov: 11.350,75 €.
Súhlasilo so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Uložilo OcÚ zabezpečiť finančné krytie v rozpočte obce.
Termín: ihneď
zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 208

11.1. Návrh na schválenie zámeru odpredaja pozemkov v lokalite osada Rakúsy v rámci
realizácie národného projektu „Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom
v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ ITMS2014+kód 312051Y209.
V diskusii k bodu č. 12 vystúpili:
Ján Vida- priblížil poslancom situáciu s pozemkami v osade. Boli sa tam pozrieť.
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa, či 10 spomenutých mien je všetko?
Starostka obce- 10 ľudí má ihneď pripravené finančné prostriedky na vysporiadanie pozemkov, ostatní
nemajú hotovosť na odkúpenie pozemkov.
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Pavol Bjalončík- opýtal sa, či sa bude záujemcom dávať nejaká odpoveď.
Ján Vida- šikovnejší by mali odkúpiť pozemky teraz, kým je cena 7,35 €.
Bod programu presunutý na marcové obecné zastupiteľstvo.

Poslanecké návrhy na schválenie:
I. Poslanecký návrh p. Birošíkovej.
Mgr. Slávka Birošíková- Potrebuje súhlas zastupiteľstva na schválenie účasti na projekte z výzvy PSK
– oprava multifunkčného ihriska.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- opýtal sa, či projekt bude realizovať p. Birošíková?
Mgr. Slávka Birošíková- podá iba žiadosť. Predpripravené to už má, treba to len doplniť a poslať.
Ing. Jaroslav Mačičák- zdôraznil, aby p. Birošíková v tom neostala sama. Riešiť to má obec.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 209 zo dňa 11.02.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 209 zo dňa 11.02.2021: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, Peter Gábor, MUDr. Cyril Václav,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: 1 - Miroslav Bilý

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Schválilo účasť na projekte z výzvy PSK – Program 3 Podpora výstavby a rekonštrukcia
športovísk v PSK a schvaľuje spoluúčasť v prípade úspešnosti projektu vo výške 50 %
z celkovej sumy. Maximálna požadovaná suma je 20 000.- €
uznesením č. 209

II. Poslanecký návrh p. Mačičáka
Ing. Jaroslav Mačičák- podal návrh na zakúpenie stojanov na triedenie odpadu. Položka by mohla byť
uvoľnená na podporu triedenia odpadu.
Starostka obce- objednané už sú aj konvy na bio odpad a konvy na zmiešaný odpad.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 210 zo dňa 11.02.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 210 zo dňa 11.02.2021: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, Peter Gábor, MUDr. Cyril Václav,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: 1 - Miroslav Bilý
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Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Schválilo nákup 100 ks Gimi košov nature 3 na účely skvalitnenia zberu separovaného
odpadu.
uznesením č. 210
III. Poslanecký návrh p. Pitoňáka
Mgr. Jozef Pitoňák- podal návrh na nákup respirátorov filtračnej triedy FFP 2, 2 kusy pre každého
občana obce Rakúsy vo veku nad 65 rokov.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 211 zo dňa 11.02.2021.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 211 zo dňa 11.02.2021: z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, Peter Gábor, MUDr. Cyril Václav,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: 1 - Miroslav Bilý

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Schválilo nákup respirátorov filtračnej triedy FFP 2, zodpovedajúcich norme KN95 a FFP2.
Uložilo obecnému úradu zaobstarať nákup respirátorov filtračnej triedy FFP 2 a zabezpečiť
distribúciu týchto respirátorov v množstve 2 kusy pre každého občana obce Rakúsy vo veku 65
a viac rokov.
Termín: do konca februára
uznesením č. 211

12. Interpelácia poslancov.
Starostka otvorila interpeláciu poslancov.
Mgr. Jozef Pitoňák - opýtal sa na cyklochodník + ohlasy na vodovod v osade?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- zmluva je podpísaná na 220 000 €. Na vodovod v osade nie je žiadna stažnosť.
- Peniaze z cyklochodníka sa presunú do rezervného fondu.
Ján Vida- vyjadril sa, že treba poriešiť čierne prípojky v osade.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- prejednával to , prípojky nechcú prebrať do svojej správy. Prípojky nespĺňajú
kritéria. Preto sa s nimi riešil aspoň výtokový stojan, lebo obec zo zákona nemôže predávať vodu.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa na kamerový systém v obci.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- celkovo je 11 kamier rozmiestnených po obci. V štádiu riešenia je mapa, aby
občania mali prehľad, kde sú kamery umiestnené. Spoluúčasť na kamerovom systéme je 14 000€.
MUDr. Cyril Václav- požiadal o súhrnnú správu+ mapu umiestnenia kamier. (termín do marcového
OZ).
Mgr. Slávka Birošíková- požiadala vedenie obce, aby upozornili občanov v osade, aby neparkovali
autá na ceste pri vstupe do osady.
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13. Diskusia.
Starostka obce otvorila bod programu diskusia.
Zvukový záznam z diskusie je zverejnený na internetovej stránke obce.

14. Záver.
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ a ukončila
zasadnutie 19. obecného zastupiteľstva o 22,10 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 19. obecného zastupiteľstva sú zverejnené na úradnej tabuli
obce a webovom sídle obce http://www. rakusy.sk
Zvukové nahrávky z 19. obecného zastupiteľstva zo dňa 11.02.2021 sú zverejnené na webovom
sídle obce http://www. rakusy.sk
Zápisnicu zapísala: Zuzana Regitková v.r.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Michal Berežný v.r.
Miroslav Bíly v.r.
PaedDr. Jaroslav Vaľo
prednosta OcÚ

v.r.

Mgr. Lenka Fedáková
starostka obce

v.r.
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