ZÁ PI S N I CA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 30. januára 2019.
Prítomní poslanci : 8 - Ing. Michal Berežný, Miroslav Bilý, Slávka Birošíková, Ján Vida
Pavol Bjalončík, Peter Gábor, Ing. Jaroslav Mačičák, MUDr. Cyril Václav.
Neprítomný /í/ : Bc. Jozef Pitoňák
Dostavili sa neskôr : Odišiel z rokovania OZ: Pozvaná : hlavná kontrolórka Božena Malinová – neospravedlnená neúčasť na OZ
Ostatní prítomní : starostka obce Mgr. Lenka Fedáková, prednosta OcÚ PaeDr. Jaroslav
Vaľo, občania
Začiatok a koniec 2. OZ : 17.33 hod – 19.07 hod
Zasadnutie 2. OZ otvorila starostka obce. Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov 8.
1. Otvorenie zasadnutia 2. OZ, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
Starostka Mgr. Lenka Fedáková navrhla členov návrhovej komisie:
a) predseda návrhovej komisie: Ing. Michal Berežný,
b) členovia: Pavol Bjalončík, Peter Gábor.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a hlasovali nasledovne:
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Starostka navrhla za overovateľov zápisnice : Slávka Birošíková, Ján Vida
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a hlasovali nasledovne:
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Ing. Máriu Bačíkovú.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
2. Schválenie programu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka prečítala návrh programu 2. OZ uvedeného v pozvánke, ktorá bola zverejnená na
úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 25.1.2019 nasledovne:
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Prerokovanie návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb v obci Rakúsy.
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Záver.
Starostka obce vyzvala poslancov k doplneniu alebo zmene programu. Poslanci nemali
návrhy na zmenu programu.
Hlasovanie poslancov k návrhu programu 2.0Z:
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Poslanci schválili program 2. OZ.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.

3. Kontrola uznesení.
Uznesenia č. 1 až 17 prijaté na 1. OZ dňa 10.1.2019 podpísala starostka obce dňa 15.1.2019.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
4. Prerokovanie návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb v obci Rakúsy.
Starostka obce otvorila diskusiu k prerokovanému bodu programu. Konštatovala, že podľa
požiadaviek poslancov z predchádzajúceho OZ, bola poslancom zaslaná zmluva s komunitným
centrom, návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb v obci Rakúsy a VZN č. 3/2016
o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v obci Rakúsy.
K zaslaným materiálom sa vyjadril písomne poslanec Jaroslav Mačičák.
V diskusii k bodu č. 4 vystúpili: MUDr. Cyril Václav, Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák,
Ján Vida, Slávka Birošíková.
- MUDr. Cyril Václav – uviedol, že si preštudoval zmluvu, ale to čo tvrdila p. Mirgová, že obci
niečo hrozí v zmluve nenašiel, konštatoval, že nedala poslancom dostatočnú informáciu.
- Ján Vida – potvrdil, že nenašiel v zmluve bod, v ktorom sa píše, že poskytované služby
týkajúce sa prania, sprchovania majú byť zadarmo.
- Starostka – prečítala zo zmluvy časti, kde bolo uvedené, že prijímateľ nesmie požadovať na
realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by
umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol
štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a
Recyklačného fondu.
- MUDr. Cyril Václav – uviedol, že týka sa to riadenia, že dotácia nemôže byť poskytnutá
napríklad dva krát, ale nie činností, ktoré poskytuje obec podľa VZN.
- Prednosta – počas realizácie projektu by nemal byť žiaden príjem obce z poskytovaných
sociálnych služieb obcou, pretože projekt bol financovaný zo zdrojov Európskej únie.
- Slávka Birošíková – uviedla, že konkrétne v zmluve nie je uvedené, že obec nemôže služby
poskytovať za úhradu. P. Mirgová by mala upresniť v akom dokumente je presne napísané, že
obec nemôže poskytovať služby za úhradu.
- Ing. Jaroslav Mačičák – súhlasil s vyjadreniami poslancov, uviedol, že písomne zaslal svoje
stanovisko a že si nemyslí, že obec porušila zmluvu, zmluva neobsahuje ustanovenie, ktorým
by obec nesmela poskytovať služby za správny poplatok.
- MUDr. Cyril Václav - pripomenul, že Stredisko osobnej hygieny bolo niekedy v obci, teraz je
v osade a boli aj v minulosti spoplatňované služby, obec dotovala túto činnosť a nikdy nebola
z príspevkov za sprchovanie, pranie zisková, pretože poplatok bol určený symbolicky a mal
pôsobiť výchovne. Podotkol, že sprchovanie a pranie nepatrí do sociálnych služieb, sú to iné
služby.
- Ing. Jaroslav Mačičák – odporučil napísať p. Mirgovej, že po preštudovaní a analýze zmluvy,
obecné zastupiteľstvo nevidí prekážku v tom, aby obec nemohla poskytovať spoplatnené služby
v KC, ale že OZ uvíta upresnenie, v ktorom ustanovení je nesúlad a porušenie predpisov, na
ktoré upozorňovala na predchádzajúcom OZ.
Starostka požiadala návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.18.
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
1. Berie na vedomie
návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb v obci Rakúsy, ktorým sa mení
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VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne
služby v obci Rakúsy.
2. Konštatuje, že
Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb v obci Rakúsy, ktorým sa mení
VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne
služby v obci Rakúsy bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa
11.1.2019.
3. Uznáša sa 3/5 väčšinou prítomných poslancov
4. Schvaľuje
VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v obci Rakúsy, ktorým sa mení
VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne
služby v obci Rakúsy
bez pripomienok, (s pripomienkami: ....... )
Termín: 18. február 2019
zodpovednosť: OcÚ
Hlasovanie k uzneseniu č. 18
Prezentácia: 8
za: 0

proti: 8

zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ

5. Diskusia.
Starostka odovzdala slova prednostovi OcÚ, aby poskytol poslancom informácie
o financovaní projektu výstavby MŠ a o zakúpení zariadenia na tlač SPEKTRA a otvorila bod
programu diskusia.
Informácia o financovanie výstavby materskej škôlky – prednosta OcÚ informoval
o probléme financovania projektu na výstavbu materskej škôlky v osade, tým, že niektoré
práce boli vykonané a je potrebné ich zaplatiť ako neoprávnené výdavky v sume zhruba
80 000 € lebo neboli zahrnuté v rozpočte, v rámci vysúťaženého verejného obstarávania, ale
boli pritom súčasťou schváleného projektu. Projekt bol poddimenzovaný cenovo zo strany
Ministerstva vnútra a schválená dotácia nepostačovala na realizáciu projektu MŠ. Obec
získala 475 000 € dotáciu z eurofondov, celková suma projektu na MŠ so spoluúčasťou obce
bola 501 000 €, vysúťažená ponuka bola za cca 525 000 €. Zmenil sa zákon počas realizácie
stavby a každá MŠ musí mať rekuperáciu vzduchu a vybudované rekuperačné jednotky, čo
zvýšilo výdavky na realizáciu stavby. Realizátor vykonal práce naviac, žiada úhradu za
vykonané práce, ale súhlas na vykonanie prác bol vydaný bývalým starostom len ústne, nad
rámec schváleného rozpočtu. Práce naviac musia vzniknúť za nepredvídateľných okolností,
čo spĺňajú dodatočné práce za vzduchotechniku.
- MUDr. Cyril Václav – uviedol, že požadovaná suma 80 000 € bola poslancami v rozpočte
schválená a počítalo sa s týmito výdavkami už pri zadaní stavby.
- Starostka - upresnila, že vysúťažená suma vo verejnom obstarávaní bola oproti schválenej
dotácií navýšená o 50 000 € a ďalšie neoprávnené výdavky predstavujú sumu 80 000 € čo
je spolu suma 130 000 €.
- Ing. Jaroslav Mačičák – vysvetlil poslancom celú genézu financovania projektu
s dodatočnými nákladmi v sume 130 000 €. Uviedol, že podľa zmluvy medzi obcou
a ministerstvom je článok, ktorý hovorí, že prijímateľ t. j. obec zabezpečí zdroje
financovania na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu,
ktoré vzniknú v priebehu realizácie aktivít projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie
cieľa projektu v zmysle zmluvy o nenávratnom finančnom prostriedku (NFP). Po
legislatívnej stránke je v poriadku, ak obec neoprávnené výdavky uhradí z vlastných
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zdrojov, ale je dôležité v akej výške. Navrhol, aby zhotoviteľ predložil OZ výkaz výmer
vykonaných prác, ktorý by skontroloval stavebný dozor a na základe toho negociovať
cenu, ktorá po odsúhlasení bude zaplatená ako práce naviac. V prípade nezrovnalostí, ak
zhotoviteľ alebo projektant spôsobil škodu obci je potom možnosť vymáhania tejto škody
v občiansko-právnom konaní.
- MUDr. Cyril Václav – uviedol, že prenikli informácie na verejnosť, že sa bude o tom
rokovať na OZ a preto sa pýtal bývalého starostu na tento problém a dostal informáciu, že
požiadavka sa na ministerstvo dala, s tým, že to neovplyvnilo výšku NFP, ministerstvo
vnútra s tým súhlasilo a tieto veci sa dejú štandardne cez tieto neoprávnené náklady. Obec
by mala tieto výdavky dofinancovať lebo bez projektu by náklady na výstavbu MŠ boli
oveľa vyššie, čoho príkladom je aj výstavba telocvične z vlastných prostriedkov obce. Za
stanovených podmienok nebolo možné stavbu MŠ realizovať bez zvýšených nákladov,
počítalo sa s tým a v programovom rozpočte na rok 2018 bola schválená suma 80 000 € na
tieto výdavky.
- Ing. Jaroslav Mačičák – upresnil, že suma 80 000 € pozostáva zo sumy 25 000 €
spoluúčasť obce na projekte, 25 000 € navýšenie projektu po verejnom obstarávaní
a dodatočné neoprávnené výdavky vo výške 30 000 €. Lieta nám, čo nemáme v rozpočte
schválené to je 50 000 €, čo je značná čiastka. Dodávateľ musí dať výkaz výmer, ktorý
schváli OZ, potom sa urobí dodatok k zmluve, potom sa môže uhradiť faktúra.
- Prednosta – upresnil, že suma bola oveľa vyššia, ale po rokovaní sa znížila na sumu
80 000 €. Uviedol, že po kolaudácií stavby bude z ministerstva zaslaná posledná platba
obci podľa zmluvy.
- Starostka – urobila čiastkový záver, že stavebný dozor skontroluje výkaz výmer a prác a po
kontrole predloží obecnému zastupiteľstvu na marcovom OZ návrh na rozpočtové
opatrenie, ktorým sa odsúhlasia neoprávnené výdavky na realizáciu stavby MŠ
a dodávateľovi sa uhradia tieto výdavky.
Informácia o prenájme multifunkčného zariadenia na tlač obecných novín SPEKTRUM
- prednosta OcÚ informoval poslancov o tom, že Spektrum má nového šéfredaktora Jána
Čekovského, že tlač Spektra prebieha prvý krát na obecnom úrade, čo umožňuje nové
zariadenie, ktoré obec získala formou mesačného prenájmu s full servisom. Rozpočet na
vydávanie Spektra je vo výške 4000 € ročne, prieskumom trhu obec našla firmu Xerox, ktorá
obci dodala polo-produkčný tlačiarenský prístroj, ktorý Spektrum vytlačí, zviaže
a vypadávajú z neho hotové noviny. Výška prenájmu je 150 € mesačne, servis a tonery
bezplatne, tlačiareň má register výtlačkov a obec platí od počtu výtlačkov t. j. za 2000
výtlačkov mesačne, čierno biely text A4 suma18 €, za 500 farebných výtlačkov cena 22,50 €.
Ročná úspora cca 960 € na tlači Spektra. Do uvedených nákladov spadá aj tlač pracovných
dokumentov starostky obce, prednostu OcÚ – celého úseku.
V diskusii vystúpili: Ing. Jaroslav Mačičák, MUDr. Cyril Václav, Slávka Birošíková,
Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Pavol Bjalončík.
-

Ing. Jaroslav Mačičák – spýtal sa na meranie rýchlosti v obci, či sa rokovalo o tom so
štátnou políciou.
Prednosta OcÚ – informoval poslancov o možnosti zapojiť sa do projektu jednej
spoločnosti z Čiech, ktorá ponúka rôzne riešenia problému rýchlej jazdy v obci. V ponuke
sú možnosti umiestnenia semaforov, ktoré pri prekročení stanovenej rýchlosti zastavia
vozidlo výstražným červeným svetlom po dobu dvoch minút a pomocou kamery zosnímajú
údaje vozidla. Umiestnenie takýchto semaforov podlieha schváleniu polície a v súčasnosti
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takéto zabezpečenie má len jedna obec na Slovensku. Investícia je 5000 € za jeden
semafor. Spoločnosť ponúka ledkové osvetlenie v obci, ktoré reaguje na pohyb ľudí, na
intenzitu svetla a táto technológia vie ušetriť až 75 % nákladov na osvetlenie. V rámci toho
vie spoločnosť zabezpečiť výstražné zaradenia v obci na ohlasovanie výstrah rôznych
druhov v cenovej ponuke 17 000 € v rámci projektu, v ktorom obec prispieva spoluúčasťou
20 %, jednalo by sa o 24 ampliónov, ktoré by boli umiestnené aj v osade a slúžili by aj ako
rozhlas. Spoločnosť by do tejto sumy zahrnula aj semafor.
Ing. Jaroslav Mačičák – konštatoval, že ak podmienkou umiestnenia semaforu je súhlas
polície je potrebné zabezpečiť tento súhlas dopredu. Navrhol, aby sa paraelne s touto
aktivitou vybavili v obci aj merače rýchlosti so slnečnými kolektormi.
MUDr. Cyril Václav – podotkol, že ak na Slovensku je len jedna obec, kde sú umiestnené
tieto semafory, že môže byť práve prekážkou súhlas polície na ich umiestňovanie.
Problémom by mohli byť aj vytvárané kolóny aut, ak by semafory zastavovali vodičov na
červenú.
Slávka Birošíková – spýtala sa na zostatok finančných prostriedkov na účtoch
z predchádzajúceho roka, pretože ak sa majú poslanci vyjadrovať k výdavkom potrebujú
poznať stav financií.
Starostka – uviedla, že účtovníčka sumarizuje záver roka 2018 v účtovníctve a podklady
budú poskytnuté poslancom.
Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že podľa inventúrneho súpisu k 31.12.2018 obec má
zostatok na 12 účtoch sumu 588 075 €. Uviedol, že poslanci pri svojej rozhodovacej
činnosti v zastupiteľstve potrebujú mať k dispozícií prehľad investičných výdavkov obce.
Konštatoval, že zatiaľ všetky schválené výdavky sú v súlade s rozpočtom obce
a rozpočtovými opatreniami.
Starostka – upresnila poslancom, že snahou obce je získavanie finančných prostriedkov
hlavne z eurofondov, z ktorých obec financuje projekty len nízkym percentom spoluúčastí
obce.
Ján Vida – opýtal sa na platnosť prenájmu priestorov v MŠ a prenájmu kostola
s evanjelickou cirkvou lebo sa šíria šumy v obci, že zmluva nebola predĺžená. Bolo divné,
že sa zmluva podpísala na dobu len jedného roka, hoci tam obyvatelia prispeli svojou
prácou pri opravách. Obec by sa mala zamerať na MŠ a dom smútku, pozrieť výzvy
a zbaviť sa závislosti na prenájmoch priestorov. Presbitérium evanjelickej cirkvi rozhodne,
že obci nepredĺži prenájom a obec má problém.
Starostka – potvrdila, že zmluva na priestory MŠ bola predĺžená a zmluva na prenájom
kostola nebola predĺžená.
Ing. Michal Berežný – pripomenul, že obec sa podieľala na oprave kostola a predpokladalo
sa, že priestory kostola budú slúžiť obyvateľom obce na dlhšiu dobu ako jeden rok. Kostol
sa mal využívať na pohreby. Chlapi tam pracovali na podlahách a iných prácach, ktoré im
neboli preplatené, bol preplatený len materiál.
MUDr. Cyril Václav – potvrdil, že obec investovala nie len do opravy interiéru, ale aj
okolia kostola nemalé peniaze a bol prekvapený, keď sa zmluva na prenájom uzatvorila len
na jeden rok. Obec má vyhliadnutý pozemok, ktorý je v správe pozemkového fondu, kde
by mohol stáť dom smútku, parkovisko. Treba získať pozemok do majetku obce a nájsť
formou dotácie finančné prostriedky na výstavbu domu smútku.
Pavol Bjalončík – povedal, že pán farár sa na omši vyjadril, že on sa už tým nebude
zaoberať, že na ťahu je obec.
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Ing. Jaroslav Mačičák – konštatoval, že poslanci sa touto témou zaoberali aj v minulom
volebnom období a že kostol sa mal využívať nie len na zabezpečenie pohrebov, ale aj na
vykonávanie bohoslužieb. Bolo by dobré, ak by sa mohol kostol využívať aspoň na
pohreby, keďže obec nemá dom smútku, ale o tom môže rozhodnúť len správca a ak
nedôjde k dohode je potrebné hľadať iné vhodné riešenie. Minulý rok bola schválená
zmena Územného plánu obce a bol vytvorený priestor na hľadanie nového riešenia a to
výstavbu domu smútku. K zabezpečeniu priestorov pre MŠ navrhol, aby sa využili
priestory zakúpeného domu obcou v minulom roku, prípadne sa využili aj pre potreby
dôchodcov na denný stacionár. Bolo by vhodné vyčleniť prostriedky na predbežnú štúdiu,
architektonické riešenie koľko by stála prerábka priestorov.
Prednosta OcÚ – potvrdil, že obec poslala žiadosť na prevedenie parcely z majetku
pozemkového fondu do majetku obce na účel výstavby domu smútku a je aktuálna výzva
vo výške 180 000 €.
Starostka – uviedla, že obec sa zaoberá myšlienkou výstavby domu smútku a bude
sledovať vyhlasovanie výziev na tento účel. MŠ na ihrisku v šatniach je len núdzové
riešenie a obec hľadá ďalšie možnosti.
Ján Vida – navrhol, aby v zakúpenom dome sa vytvorila aj MŠ a aj denný stacionár pre
dôchodcov, pretože jedlo sa musí zabezpečiť tak pre deti ako aj pre dôchodcov.
MUDr. Cyril Václav – uviedol, že plánuje sa výstavba školy v osade a ak by sa to podarilo,
uvoľnili by sa priestory. Preto navrhol, aby sa obec sústredila na výstavbu školy v osade.
Prednosta OcÚ – informoval, že pripravuje sa výzva na výstavbu nových škôl v gescii
splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu a očakáva sa v obci návšteva v priebehu dvoch
mesiacov splnomocnenca Ábela Ravasza.

6. Záver.
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ a ukončila
zasadnutie 2. obecného zastupiteľstva o 19.07 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 2. OZ zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom
sídle obce http://www.rakúsy.sk
Prílohy k zápisnici:
Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb v obci Rakúsy.
Zápisnicu zapísala: Ing. Mária Bačíková, v. r.
Overovatelia zápisnice: Slávka Birošíková, v. r.
Ján Vida, v. r.

__________________________________
PaeDr. Jaroslav Vaľo v . r.
prednosta OcÚ

__________________________________
Mgr. Lenka Fedáková v . r.
starostka obce
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