ZÁ PI S N I CA
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 10. januára 2019.
Prítomní poslanci : 9 - Ing. Michal Berežný, Miroslav Bilý, Slávka Birošíková, Ján Vida
Pavol Bjalončík, Peter Gábor, Ing. Jaroslav Mačičák, Bc. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav.
Neprítomný /í/ : Dostavili sa neskôr : Odišiel z rokovania OZ: Pozvaní : regionálna koordinátorka p. Mirgová
Ostatní prítomní : starostka obce, hlavná kontrolórka, Ing. Katarína Vdovjaková, občania
Začiatok a koniec 1. OZ : 18.03 hod – 21.00 hod
Zasadnutie 1. OZ otvorila starostka obce Mgr. Lenka Fedáková. Po prezentácií poslancov
konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov 9.
1. Otvorenie zasadnutia 1. 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: Slávka Birošíková, Ján Vida
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a hlasovali nasledovne:
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Starostka navrhla za overovateľov zápisnice : Peter Gábor, Miroslav Bilý
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a hlasovali nasledovne:
Prezentácia: 9
za: 9
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 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka Mgr. Lenka Fedáková prečítala návrh programu 1. OZ uvedeného v pozvánke, ktorá
bola zverejnená v obci spôsobom obvyklým dňa 27.12.2018 nasledovne:
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Oznámenie o vymenovaní zástupcu starostky obce na funkčné obdobie 2018 -2022.
5. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019.
6. Zásady odmeňovania poslancov a volených funkcionárov v obci Rakúsy.
7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019.
8. Návrh na zrušenie VZN č.3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za
poskytované sociálne služby v obci Rakúsy.
9. Návrh na vybudovanie cyklotrasy z vlastných zdrojov.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Záver.
Starostka obce vyzvala poslancov k doplneniu alebo zmene programu.
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MUDr. Cyril Václav – navrhol vypustenie bodu programu č. 8 pre nesprávny postup pri
zrušovaní VZN.
Ing. Jaroslav Mačičák – navrhol preformulovanie bodu programu č. 8.

Poslanci sa spoločne dohodli a preformulovali bod programu č. 8 nasledovne: Návrh na
prerokovanie zrušenia VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za
poskytované sociálne služby v obci Rakúsy.
Po úprave programu v bode č. 8, dala starostka obce hlasovať o programe nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Oznámenie o vymenovaní zástupcu starostky obce na funkčné obdobie 2018 -2022.
5. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019.
6. Zásady odmeňovania poslancov a volených funkcionárov v obci Rakúsy.
7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019.
8. Návrh na prerokovanie zrušenia VZN č.3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb
a o úhrade za poskytované sociálne služby v obci Rakúsy.
9. Návrh na vybudovanie cyklotrasy z vlastných zdrojov.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Záver.
Hlasovanie poslancov k návrhu programu 1.0Z:
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Poslanci schválili program 1. OZ.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
3. Kontrola uznesení.
Starostka obce navrhla v rámci bodu kontrola uznesení doplnenie členov komisií zriadených
pri OZ na ustanovujúcom zastupiteľstve dňa 8.12.2018. K uvedenému bodu programu bolo
prijatých 8 uznesení. Predseda návrhovej komisie postupne prečítal, jednotlivo, návrhy
uznesení, o ktorých nechala starostka postupne hlasovať.
Hlasovanie k uzneseniu č. 1
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie návrh predsedu Komisie stavebnej,
bytovej a sociálnej Jána Vidu na voľbu členov komisie, zvolilo členov Komisie stavebnej,
bytovej a sociálnej: Ondreja Tomasa ml, Miroslava Bíleho, určilo Komisii stavebnej, bytovej
a sociálnej náplň práce najmä:
a) vyjadruje odborné stanovisko k : návrhom VZN týkajúcich sa zmien a doplnkov
Územného plánu obce, k rozvojovým projektovým zámerom, k dopravným stavbám,
miestnym komunikáciám, k projektom dopravného značenia, k verejnoprospešným
stavbám, odsúhlasuje majetko - právne prevody, nakladanie s majetkom obce,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na sociálnu výpomoc,
c) vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení a vyhodnocuje pripomienky
k nim, v rozsahu svojej pôsobnosti
uznesením č. 1
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Hlasovanie k uzneseniu č. 2
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie návrh predsedu Komisie na ochranu
verejného poriadku Ing. Michala Berežného na voľbu členov komisie, zvolilo členov Komisie
na ochranu verejného poriadku: Sebastiána Juraška, Adriána Vojtaššáka, Adama Malinu,
určilo Komisii na ochranu verejného poriadku náplň práce najmä:
a) vyjadruje sa k upozorneniam a protestom prokurátora, ak sa týkajú rozhodovacej činnosti
obecného zastupiteľstva,
b) napomáha obyvateľom pri riešení sporov v obci formou zmieru,
c) vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení a vyhodnocuje pripomienky
k nim, v rozsahu svojej pôsobnosti
uznesením č. 2
Hlasovanie k uzneseniu č. 3
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie návrh predsedu Komisie
na ochranu životného prostredia Petra Gábora na voľbu členov komisie, zvolilo členov
Komisie na ochranu životného prostredia: Miroslava Bíleho, určilo Komisii na ochranu
životného prostredia náplň práce najmä:
a) podieľa sa na ochrane životného prostredia v obci, nakladaní s odpadmi a dodržiavaním
čistoty v obci,
b) napomáha pri vyhľadávaní nelegálnych skládok v obci,
c) vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení a vyhodnocuje pripomienky
k nim, v rozsahu svojej pôsobnosti
uznesením č. 3
Hlasovanie k uzneseniu č. 4
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie návrh predsedu Komisie pre
školstvo a kultúru Jozefa Pitoňáka na voľbu členov komisie, zvolilo členov Komisie pre
školstvo a kultúru: Davida Bjalončíka, Pavlu Regitkovú, Damiána Pružinského, určilo
Komisii pre školstvo a kultúru náplň práce najmä:
a) pripravuje návrhy k organizácií kultúrnych podujatí,
b) vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení a vyhodnocuje pripomienky
k nim, v rozsahu svojej pôsobnosti
uznesením č. 4
Hlasovanie k uzneseniu č. 5
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie návrh predsedníčky Komisie pre
šport, telesnú kultúru a prácu s mládežou Slávky Birošíkovej na voľbu členov komisie,
zvolilo členov Komisie pre šport, telesnú kultúru a prácu s mládežou: Líviu Kredatusovú,
Antona Vdovjaka ml. a Jána Vidu st., určilo Komisii pre šport, telesnú kultúru a prácu
s mládežou náplň práce najmä:
a) pripravuje návrhy k organizácií športových podujatí,
b) vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení a vyhodnocuje pripomienky
k nim, v rozsahu svojej pôsobnosti
uznesením č. 5
Starostka navrhla, aby do komisie na ochranu verejného záujmu okrem navrhnutých členov
predsedom komisie a to Jany Blaščákovej, Cyrila Václava boli doplnení aj ďalší členovia,
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tak, aby boli zastúpené v komisii politické subjekty v zmysle zákona. Poslanci doplnili za
člena komisie Jozefa Pitoňáka.
Hlasovanie k uzneseniu č. 6
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie návrh predsedu Komisie na ochranu
verejného záujmu Pavla Bjalončíka na voľbu členov komisie, zvolilo členov Komisie na
ochranu verejného záujmu: Janu Blaščákovú, Cyrila Václava, Jozefa Pitoňáka, určilo
Komisii na ochranu verejného záujmu náplň práce najmä: preveriť majetkové priznanie
starostky obce v súlade so zákonom č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
uznesením č. 6
Hlasovanie k uzneseniu č. 7
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie návrh predsedu Komisie návrh
predsedu Komisie finančnej Ing. Jaroslava Mačičáka na voľbu členov komisie, zvolilo členov
Komisie finančnej: Miladu Vdovjakovú, určilo Komisii finančnej náplň práce najmä:
a) vyjadruje odborné stanovisko k :
- návrhu rozpočtu obce,
- Záverečnému účtu obce,
- k rozpočtovým opatreniam,
b) vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení a vyhodnocuje pripomienky
k nim, v rozsahu svojej pôsobnosti
uznesením č. 7
Starostka obce požiadala poslancov, aby mohla vykonávať úpravy v rozpočte obce
rozpočtovými opatreniami, tak ako tomu bolo doteraz.
Ing. Jaroslav Mačičák – navrhol, aby rozpočtové opatrenia boli predkladané na prerokovanie
finančnej komisii.
Hlasovanie k uzneseniu č. 8
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch súhlasilo, aby starostka obce vykonávala zmeny
v rozpočte obce rozpočtovými opatreniami, ktorých výška nepresiahne 10 % výnosu dane
z príjmov, poukázaných obci zo štátneho rozpočtu formou podielových daní, v príslušnom
roku, odporučila starostke obce informovať poslancov o vykonaných rozpočtových
opatreniach na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a predkladať finančnej komisii
vykonané zmeny v rozpočte
uznesením č. 8
4. Oznámenie o vymenovaní zástupcu starostky obce na funkčné obdobie 2018 -2022.
Starostka obce odovzdala menovací dekrét Ing. Jaroslavovi Mačičákovi a poverila ho funkciou
zástupcu starostky obce na celé funkčné obdobie.
- MUDr. Cyril Václav – upozornil, že poslanec Mačičák bol poverený na ustanovujúcom
zastupiteľstve zvolávaním obecných zastupiteľstiev podľa zákona o obecnom zriadení
a preto je potrebné poveriť na zvolávanie zastupiteľstiev nového poslanca, aby nedošlo
k rozporu so zákonom o obecnom zriadení.
Faktická pripomienka bola poslancami akceptovaná v znení navrhovaných uznesení č. 9 a 10.
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Hlasovanie k uzneseniu č. 9
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zrušilo uznesenie č. 135/2018 zo dňa 8.12.2018
uznesením č. 9
Hlasovanie k uzneseniu č. 10
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie návrh starostky obce o poverení
poslanca Jána Vidu, schválilo poverenie poslanca Jána Vidu, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
uznesením č. 10
Hlasovanie k uzneseniu č. 11
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie že
a) starostka obce v zmysle § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov poverila svojím zastupovaním vo volebnom období rokov
2018 - 2022 poslanca Ing. Jaroslava Mačičáka,
b) dňom 10.1.2019 vykonáva poslanec Ing. Jaroslav Mačičák funkciu zástupcu starostky
obce Rakúsy,
c) poslanec Ing. Jaroslav Mačičák nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon
funkcie zástupcu starostky obce Rakúsy podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
uznesením č. 11
5. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019.
Návrh plánu zasadnutí OZ v roku 2019 bol poslancom zaslaný. Starostka uvedený návrh
prečítala a požiadala doplniť plán zasadnutí o zasadnutie OZ v mesiaci december 12.12.2019,
z dôvodu schvaľovania rozpočtu na konci roka.
V diskusii k bodu č. 5 vystúpili: Ing. Jaroslav Mačičák – požiadal o zasielanie materiálov na OZ elektronicky.
Hlasovanie k uzneseniu č. 12
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok
2019 nasledovne: Január - Štvrtok 10.01.2019, Marec - Štvrtok 14.03.2019, Máj - Štvrtok
09.05.2019, Júl - Štvrtok 11.07.2019, September - Štvrtok 12.09.2019, November - Štvrtok
14.11.2019, December – Štvrtok 12.12.2019 a zobralo na vedomie, že zasadnutia obecného
zastupiteľstva môžu byť zvolané aj mimo schváleného Plánu zasadnutí OZ, podľa § 12 ods. 1 až
3 zákona č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uznesením č. 12
6. Zásady odmeňovania poslancov a volených funkcionárov v obci Rakúsy.
Návrh nových Zásad odmeňovania poslancov a volených funkcionárov v obci Rakúsy (ďalej
Zásady) bol zaslaný poslancom. Starostka odporučila poslancom prijať uvedené zásady,
s novým návrhom oproti predchádzajúcim zásadám odmeňovania, a to aby boli vyplácané
odmeny poslancom, členom komisií a predsedom komisií fixnou čiastkou za zasadnutie OZ,
zasadnutie komisie, aby sa nestalo, že členovia komisií nedostali odmenu vôbec ako sa to
stávalo v minulosti.
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V diskusii k bodu č. 6 vystúpili: - Ing. Jaroslav Mačičák
- Ing. Jaroslav Mačičák – doposiaľ sa 1 krát v polroku rozdeľovali odmeny členom komisie
prostredníctvom predsedu komisie, v sume ktorú určil starosta obce pre danú komisiu.
Navrhol, aby odmeny členom komisii navrhoval predseda komisie, aby odmeny neboli
viazané len za účasť na komisii a aby boli z návrhu Zásad vypustené body 5.1.2, 5.1.3,
a 5.1.4. Navrhol vyplácanie odmien po každom OZ ako tomu bolo doposiaľ a nie 1x ročne.
Hlasovanie k návrhu poslanca Ing. Jaroslav Mačičák k vypusteniu bodov navrhovaných
Zásad:
5.1.2 vo výške 15 EUR poslancovi - predsedovi komisie za jedno zasadnutie komisie,
5.1.3 vo výške 10 EUR poslancovi - členovi komisie za jedno zasadnutie komisie,
5.1.4. vo výške 10 EUR volenému členovi komisie za jedno zasadnutie komisie
Prezentácia: 9
Návrh prešiel

za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

- Ján Vida – uviedol, že odmeny členom komisií boli vyplácané aj v minulosti, podľa zásluh
a preto o ich výške rozhodoval predseda komisie, ktorý prácu v svojej komisie vedel
objektívne posúdiť.
- Pavol Bjalončík – navrhol, aby odmeny boli zasielané na bankový účet.
- MUDr. Cyril Václav – položil otázku, že ak sa budú vyplácať odmeny v decembrovom
termíne, či budú poslanci braní ako zamestnanci obce alebo ako niečo iné vo vzťahu
k sociálnej poisťovni, ako by to bolo posudzované v prípade práceneschopnosti a pod.
- Ing. Katarína Vdovjaková – odpovedala na otázky prihlasovania poslancov do sociálnej
poisťovne a upozornila poslancov na povinnosť hlásiť pracovnú neschopnosť na OcÚ, tak
ako sa to vyžaduje u zamestnancov v pracovnom pomere, pretože poslanci sú hlásení do
sociálnej poisťovne ako zamestnanci s pravidelným príjmom.
- MUDr. Cyril Václav – podotkol, že poslanec vykonáva činnosť aj mimo zasadnutí OZ
a preto by odmena nemala byť viazaná len na zasadnutia OZ, ale ako mesačná odmena za
výkon činností poslanca. Poslanec nesmie byť na svojich právach ukrátený, má nárok na
refundáciu mzdy. Navrhol, aby bol vypustený bod 5.2.
- Hlavná kontrolórka – informovala, že poslanec sa môže odmeny vzdať.
- Pavol Bjalončík – navrhol, aby poslancom za zasadnutie OZ bola vyplácaná suma nie 30 €,
ale suma vo výške 60 € za zasadnutie OZ, ako primeraná náhrada za prácu poslanca OZ.
- Hlavná kontrolórka – uviedla, že podľa zákona je možné určiť poslancovi odmenu vo výške
funkčného platu starostu a preto návrh 60 € za zastupiteľstvo je odmena primeraná – ako
príklad uviedla porovnateľnú obec počtom obyvateľov, obec Veľkú Lomnicu, kde je
odmena za zasadnutie OZ 65 €.
Hlasovanie k návrhu poslanca Bjalončíka k bodu 5.1.1. Zásad a zmena sumy za zasadnutie
OZ z 30 € na sumu 60 €
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Návrh prešiel
Hlasovanie k návrhu poslanca MUDr. Cyrila Václava na vypustenie bodu 5.2. Zásad :
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V prípade, že účasť poslanca, voleného člena komisie na rokovaniach uvedených v bode 5.1
je kratšia - menej ako polovica času trvania tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena na
polovicu.
Prezentácia: 9
Návrh prešiel

za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Hlasovanie k návrhu na zmenu bodu 6.1. Zásad :
Odmena sa vypláca vo výplatnom termíne, za mesiac, v ktorom sa zasadnutie uskutočnilo
podľa prezenčnej listiny.
Prezentácia: 9
Návrh prešiel

za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Hlasovanie k uzneseniu č. 13
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo Zásady odmeňovania poslancov
a volených funkcionárov v obci Rakúsy po zapracovaní pripomienok poslancov
k predloženému Návrhu nasledovne:
- V článku 5 v bode 5.1.1. sa mení výška odmeny z navrhovanej sumy 30 EUR na sumu
60 EUR
- V článku 5 sa vypúšťajú body:
5.1.2 vo výške 15 EUR poslancovi - predsedovi komisie za jedno zasadnutie komisie,
5.1.3 vo výške 10 EUR poslancovi - členovi komisie za jedno zasadnutie komisie,
5.1.4 vo výške 10 EUR volenému členovi komisie za jedno zasadnutie komisie.
- V článku 5 za bod 5.1.1. sa dopĺňa nový bod v znení: členov komisií, ktorá sa bude
vyplácať raz ročne na základe návrhu starostky
- Vypúšťa sa článok 5.2 V prípade, že účasť poslanca, voleného člena komisie na
rokovaniach uvedených v bode 5.1 je kratšia - menej ako polovica času trvania tohto
rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu.
- V článku 6 sa nahrádza pôvodný text v bode 6.1. novým textom v znení: Odmena sa
vypláca vo výplatnom termíne, za mesiac, v ktorom sa zasadnutie uskutočnilo podľa
prezenčnej listiny
uznesením č. 13
7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019.
Starostka udelila slovo hlavnej kontrolórke obce, ktorá poslancom prezentovala návrh plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
V diskusii k bodu č. 7 vystúpili: Hlasovanie k uzneseniu č. 14
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie Návrh Plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa 27.12.2018, schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na 1. polrok 2019
uznesením č. 14
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8. Návrh na prerokovanie zrušenia VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb
a o úhrade za poskytované sociálne služby v obci Rakúsy.
Starostka obce informovala poslancov, že navrhla na zrušenie VZN č. 3/2016, ktoré bolo
zverejnené na úradnej tabuli v obci dňa 27.12.2018 v súlade so zákonom o obecnom zriadení,
z dôvodu, že bola upozornená regionálnou koordinátorkou pre Komunitné centrum p.
Mirgovou na nesúlad VZN č. 3/2016, ktorým sú spoplatňované služby v Komunitnom centre
a uzatvorenou zmluvou s ministerstvom a následne jej udelila slovo.
- Pani Mirgová informovala poslancov o tom, že služby v Komunitnom centre počas
realizácie projektu nesmú byť spoplatňované a musia byť dostupné všetkým obyvateľom
komunity, nie len tým, ktorí za službu zaplatia, ale aj tým ktorí peniaze nemajú, čo je
zámerom projektu, zo získaných prostriedkov formou nenávratného finančného prostriedku
obci. Vyjadrila nespokojnosť s § 7 vo VZN č. 3/2016, kde sú vymenované fakultatívne
služby a § 9, kde je cenník služieb, ktorý odsúhlasilo OZ. Uviedla, že v rámci národných
projektov terénna sociálna práca a komunitné centrá sa poskytujú služby bezplatne. Uviedla,
že ako samostatné sociálne služby sú v obci zaregistrované komunitné centrum a stredisko
osobnej hygieny. Zdôraznila, že v rámci etického kódexu v rámci národných projektov
terénna sociálna práca, pracovníci nie sú oprávnení vyberať poplatky za poskytované služby.
Upozornila poslancov, že na uvedené skutočnosti upozornila niekoľko krát aj bývalé
vedenie obce. Informovala poslancov, že do obce chodí ako regionálna koordinátorka dva
krát mesačne jeden krát v rámci metodického usmernenia pracovníkov a druhý krát na
kontrolu a že by uvítala zmenu VZN, aby sa neposkytovali sociálne služby za poplatky a
aby tento nedostatok nemusela nahlásiť nadriadeným orgánom, čo by v neposlednom rade
mohlo viesť k vráteniu finančných prostriedkov, ktoré obec získala v rámci projektov.
V diskusii k bodu č. 8 vystúpili: - Peter Gábor, Ing. Jaroslav Mačičák, MUDr. Cyril Václav,
Bc. Jozef Pitoňák.
- Ing. Katarína Vdovjaková – chcela položiť otázku p. Mirgovej, ktorá odišla zo zasadnutia
OZ. Konštatovala, že všetky požiadavky p. Mirgovej, ktoré v minulosti od obce vyžadovala
boli splnené. Ďalej uviedla, že stredisko osobnej hygieny zaregistrovala obec ako povinnú
službu po skončení projektu Komunitné centrum a osobne túto službu zaregistrovala ona.
Podľa jej názoru, keď nastúpil projekt komunitných pracovníkov a pani Mirgová upozornila,
že v stredisku nemajú vykonávať činnosti, ani vyberať poplatky – vyšlo sa im v ústrety.
Pripustila, že možno boli vyvesené staré prevádzkové poriadky. Odôvodnila spoplatňovanie
služieb tým, že poplatky vo VZN sa dali kôli výchovnému momentu, pretože občan si
nemôže zvyknúť na to, že čo je jeho základnou ľudskou a občianskou povinnosťou, aby za
neho zaplatil niekto iný.
- Hlavná kontrolórka – upozornila, že ak boli nedostatky odstránené, ostáva upraviť
a zosúladiť súčasné VZN, aby tam poplatky neboli uvedené.
- Ing. Jaroslav Mačičák – opýtal sa z akej pozície p. Mirgová vystúpila na OZ, a čo konkrétne
obec porušuje lebo poskytla poslancom mix informácií - čo je podstatou jej upozornení
a ako to je možné odstrániť, aby obec postupovala podľa litery zákona - je to len
spoplatňovanie služieb alebo aj iné výhrady?
- Starostka – uviedla, že p. Mirgová je regionálny koordinátor z ministerstva vnútra, ktorý
zastrešuje schválené projekty v obci – vykonáva kontrolnú činnosť. Upresnila, že nedostatok
v schválenom VZN spočíva v spoplatňovaní poskytovaných služieb, čo je v rozpore
s podpísanou zmluvou.
- Hlavná kontrolórka – položila otázku, či podľa zmluvy do roku 2019 sa musia dodržiavať
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podmienky nespoplatňovania služieb?
- Starostka – odpovedala, že zmluva je platná do roku 2019 a potom sa môže VZN upraviť aj
s poplatkami.
- MUDr. Cyril Václav – uviedol, že súčasné VZN nebolo doposiaľ právne napadnuté a preto
považoval za nesprávny postup, ak VZN obec chcela zrušiť, pretože takto sa to ani nedá
urobiť a nemá to ani logiku, pretože sa jedná o zrušenie jedného bodu vo VZN a to zrušenie
poplatku ako to vyplýva z požiadavky a nie zrušenie celého VZN. Na stránke nebolo
zverejnené pôvodné VZN 15 dní a ani poslanci nevedeli presné znenie pôvodného VZN.
Upozornil na to, aby sa zrušením VZN nezrušili napr. aj podporné služby a iné činnosti,
ktoré sú predmetom VZN, a opýtal sa aký je medzi nimi rozdiel. Povedal, že súhlasí so
zmenou VZN a to zrušením poplatkov, ale nesúhlasí so zrušením celého VZN.
- Ing. Katarína Vdovjaková – reagovala, že definície vo VZN vychádzajú zo zákona
o sociálnych službách. Navrhla zmenu VZN v bode, kde sú uvedené poplatky a určiť
poplatok 0 €.
- Prednosta OcÚ – reagoval na pripomienku o nevyvesení VZN a uviedol, že návrh na
zrušenie VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 27.12.2018.
- Ing. Jaroslav Mačičák – požiadal starostku, že pred vydaním stanoviska k uvedenej
problematike si chce pozrieť aj VZN č.3/2016 a zároveň zmluvu, aby sa dali overiť tvrdenia
p. Mirgovej a vedeli prijať opatrenia. Navrhol, aby sa zastupiteľstvo nezaoberalo návrhom
na zrušenie VZN, ale aby len OZ prerokovalo VZN č. 3/2016 a aby si poslanci mohli
naštudovať materiály, aby poslancom bolo zaslane VZN a zmluva a bol určený nový termín
OZ. Upozornil, že VZN obsahuje aj ďalšie podmienky poskytovania služieb, ktoré nie je
potrebné rušiť. Navrhol, aby p. Mirgová bola informovaná o tom, že OZ sa bude VZN
zaoberať po analýze danej zmluvy a VZN a v prípade, že je tam rozpor, OZ príjme takú
úpravu, aby to bolo v súlade so zmluvou o spolupráci. Podotkol, že z vlastnej skúsenosti vie,
že je potrebné nájsť spoločné riešenie, aby bol spokojný aj úradník.
- Starostka – potvrdila poslancom, že im bude zaslané VZN č. 3/2016 aj zmluva a navrhla
termín zasadnutia OZ na deň 30. januára 2019.
- Peter Gábor – povedal, že nevidí problém, a čo si p. Mirgová myslí, lebo perie sa tam, a sú
radi, že to tam majú a terénne pracovníčky nemajú byť v kancelárií ale majú byť vonku.
- Bc. Jozef Pitoňák – povedal, že p. Mirgová hovorila, že sa porušuje zákon vo viacerých
veciach, ale nikde vo svojom vyjadrení nespomenula konkrétny zákon, len, že majú kódex,
ale etický kódex nie zákon.
Diskusia k prerokovaniu VZN č.3/2016 bola ukončená. Starostka obce po dohode poslancov
potvrdila, že zvolá mimoriadne obecné zastupiteľstvo na deň 30.1.2019 o 17.30 hod z dôvodu
prehodnotenia VZN č. 3/2016.
Hlasovanie k uzneseniu č. 15
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie prerokovanie VZN č. 3/2016
o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v obci Rakúsy,
uložilo OcÚ zaslanie zmluvy o komunitnom centre - o poskytovaní sociálnych služieb obcou
v súvislosti s prijatým VZN č. 3/2016
uznesením č. 15
9. Návrh na vybudovanie cyklotrasy z vlastných zdrojov.
Starostka obce vyzvala poslancov k podpore výstavby cyklotrasy z vlastných zdrojov, pretože
obec má vydané kolaudačné rozhodnutie na realizáciu projektu a obec nezískala nenávratné
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finančné prostriedky z iných zdrojov. Upresnila, že stavba musí byť zrealizovaná do konca
roka 2019 a finančné prostriedky na jej realizáciu v rozpočte sú. Uviedla, že predpokladaná
cena projektu je do 200 000 €.
V diskusii k bodu č. 9 vystúpili: - Jaroslav Mačičák, Ján Vida, MUDr. Cyril Václav, Pavol
Bjalončík, Bc. Jozef Pitoňák, Slávka Birošíková,
- Ing. Jaroslav Mačičák – konštatoval, že v rozpočte sú vyčlenené prostriedky na chodníky
IBV a cyklotrasy v sume 137 000 €, ale že by sa museli nájsť chýbajúce prostriedky
v rozpočte z iných položiek. Uviedol, že by bolo vhodné požiadať o nejaký grant. Navrhol
vyžiadať cenové ponuky od foriem a potom prijať rozhodnutie a určiť priority na
financovanie investičných akcií v obci.
- Prednosta – upresnil, že uvedená trasa cyklotrasy nie je podporovaná projektmi, z ktorých je
možné čerpať nenávratné finančné prostriedky. Uviedol, že uvedenú cyklotrasu nie je možné
napojiť na cyklochodník na Šarpanci a ani spojiť s inými cyklotrasami, ktoré sú už
vybudované a preto obec nemá reálnu šancu na získanie dotácií.
- Ján Vida – súhlasil, že s výstavbou chodníka by sa dalo zmestiť do sumy 200 000 €, pretože
v rámci verejného obstarávania sa suma dá znížiť.
- MUDr. Cyril Václav – upozornil, že ako začínajúci poslanci by mali mať prehľad
z rozpočtu, ako obec stojí s finančnými prostriedkami. Poukázal na skúsenosti z výstavby
CVČ v obci a na to, že peniaze sa dajú znížiť počas realizácie projektu a poukázal na vlastné
možnosti - na výstavbu sa môže použiť aj miestny štrk, kamene. Súhlasil, že cyklotrasy
cyklotrasy sú potrebné a že sa budujú aj smerom na Ždiar a sú plány na ich realizáciu až do
Zakopaného.
- Starostka – reagovala na podnety poslancov a informovala ich o to, že podrobný finančný
rozpočet sa pripravuje, obec má na účte 470 000 €. Navrhla opakovane podporiť investičnú
akciu výstavba cyklotrasy a vyjadrila názor, že ostatné investičné veci je možné riešiť
priebežne, pretože peniaze v rozpočte sú.
- Pavol Bjalončík – sa vyjadril za seba, že možno urazí športovcov, ale on tento projekt by
nepodporil.
- Slávka Birošíková – sa vyjadrila, že ona by tento projekt určite chcela podporiť a pridala
svoju osobnú skúsenosť ako chodila s deťmi CVČ na bicykloch do Spišskej Belej a že je
potrebné podporiť mládež v športových aktivitách a dbať zároveň aj na ich bezpečnosť.
- Bc. Jozef Pitoňák – opýtal z čoho vychádza suma 200 000 € a či sa nedá cyklochodnik
napojiť sa už na jestvujúce chodníky, poprípade, či by sa nedalo osloviť obec Lendak a
ponúknuť spoluprácu, prepojenie trás – väčšia motivácia pre investora, zníženie nákladov.
- Prednosta OcÚ – vysvetlil, že táto etapa výstavby chodníka nie je napojená na už existujúce
cyklotrasy a suma na realizáciu cyklotrasy vychádza z projektovej dokumentácie, ale
predpokladá sa jej podstatné zníženie pri verejnom obstarávaní. Obec urobí prieskum trhu
a zašle poslancom cenové ponuky.
- Ing. Michal Berežný – sa opýtal, či do sumy 70 000 € môže obec vykonávať práce bez
výberového konania, a či by sa nedalo rozdeliť tento projekt na dve alebo viac etáp?
- Ing. Katarína Vdovjaková – reagovala, že rozdeľovanie zákaziek nie je možné, zákon to
nedovoľuje.
Starostka ukončila diskusiu k tomuto bodu programu. Poslanci sa dohodli, že budú hlasovať
o návrhu uznesenia č. 16
- Ján Vida faktická pripomienka – upozornil poslancov, že ak sa nepodporí požiadavka na
realizáciu cyklotrasy z vlastných zdrojov, môže byť do budúcnosti neskoro, pretože
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uvedená trasa vedie cez územie obce Mlynčeky a súhlas na vybudovanie tejto trasy
prešiel v Mlynčekoch len o jeden hlas.
Hlasovanie k uzneseniu č. 16
Prezentácia: 9
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 1
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie Informáciu o neschválení NFP na
výstavbu cyklotrasy v obci Rakúsy, schválilo realizáciu výstavby cyklotrasy v obci Rakúsy
z vlastných zdrojov
uznesením č. 16
10. Rôzne.
Starostka obce informovala poslancov o niektorých písomnostiach, ktoré boli vybavované ešte za
bývalého starostu a navrhla, aby tieto informácie boli zobrané poslancami na vedomie podľa
návrhu uznesenia.
V diskusii k bodu č. 10 vystúpili: - Ing. Jaroslav Mačičák, Slávka Birošíková, Miroslav Bilý,
MUDr. Cyril Václav
K vykonanej inšpekcii technického stavu multifunkčného ihriska sa vyjadrili:
- Ing. Jaroslav Mačičák – poukázal na nedostatky na multifunkčnom ihrisku ako medzery medzi
panelmi, loptičky odskakujú na týchto nerovnostiach.
- Slávka Birošíková – upozornila, že na ihrisku nie sú správne vymerané otvory na tyče, na
natiahnutie siete, a že by sa to mohlo opraviť.
K zrušeniu požiadavky na spoje do osady:
- Miroslav Bilý – sa opýtal, prečo boli zamietnuté spoje, lebo viac ako 40 ľudí je nútených pešo
chodiť na spoje do obce - kto nemá auto nedostane sa do roboty.
- Starostka – reagovala, že Prešovský samosprávny kraj nezdôvodnil prečo bola požiadavka na
spoje zamietnutá.
V rámci diskusie požiadala starostka poslancov, aby si premysleli, ako sa využije zakúpený
rodinný dom bývalým vedením a aby poslanci zvážili, či je tento dom vhodný na umiestnenie
škôlky ako to bolo uvedené v zámere. Vyjadrila sa, že určite bude potrebná rekonštrukcia
interiéru domu. Uviedla, že v osade je vybudovaná nová škôlka a že je možné pouvažovať, či by
sa tam nemohli deti prechodne umiestniť.
- MUDr. Cyril Václav – navrhol požiadať o dotáciu zo štátu na rekonštrukciu.
- Ing. Jaroslav Mačičák – navrhol požiadať o grant aj na stacionár.
- Slávka Birošíková – nesúhlasila s tým, aby sa deti vozili do škôlky v osade a vynakladali sa
ďalšie prostriedky na dopravu, ale aby sa hľadali vhodné priestory v obci.
- Starostka – zdôraznila, že bude potrebné riešiť aj výstavbu základnej školy v osade, a potom by
odpadol problém dopravy a dochádzania detí do školy.
Hlasovanie k uzneseniu č. 17
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie informáciu o úprave spojov
z odboru dopravy, informáciu o 7., 8., 9. zmene rozpočtu za mesiac november a december
2018, informáciu o vykonanej inšpekcii technického stavu multifunkčného ihriska a
informáciu o konaní auditu účtovnej závierky za rok 2018 a kontrolu dokumentov obce
uznesením č. 17
11. Diskusia.
Starostka otvorila diskusiu.
V diskusii vystúpili: - Ing. Michal Berežný, Slávka Birošíková, Ing. Jaroslav Mačičák,
MUDr. Cyril Václav, Bc. Jozef Pitoňák, Peter Gábor
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- Ing. Michal Berežný – upozornil na krádež dreva v obci, ktorú riešil už aj s rómskou
hliadkou, s tým, že osoba ktorá spôsobila rodine škodu sa priznala a súhlasila, že si to
odpracuje. Oznámil poslancom, že sa to bude riešiť formou zápisu v poriadkovej komisii.
- Slávka Birošíková – informovala poslancov o pripravovanej akcii v sobotu – sánkovačka.
- Ing. Jaroslav Mačičák – navrhol, aby sa zosumarizovali emaily, telefónne kontakty
a poskytli poslancom. Upozornil na rýchlu jazdu vodičov v obci a navrhol stacionárne
radary na vstupe a výstupe z obce.
- MUDr. Cyril Václav – odporučil osloviť políciu na spoluprácu a hliadkovanie v obci
- Bc. Jozef Pitoňák – upozornil na poškodené mreže na ceste (za školou) v dôsledku
pluhovania ciest a požiadal o ich opravu, prípadne kompletnú revíziu všetkých mreží,
poklopov na jar, keď zmizne sneh.
- Slávka Birošíková – upozornila na veľkú dieru v ceste pri šatniach, ktorá by mohla pri
nepozornosti cyklistov spôsobiť niekomu aj úraz.
- Peter Gábor – upozornil, že mládež potrebuje v osade pozemky, aby mohli stavať
a sťažoval sa na firmu, ktorá ťaží piesky, kamene a nie je oplotená a môže sa tam niečo stať.
- Prednosta OcÚ – informoval, že je schválený projekt na vysporiadanie pozemkov.
- MUDr. Cyril Václav – upozornil na nelegálne a čierne stavby v osade.
- Miroslav Bilý – požiadal, aby sa riešili pozemky.
12. Záver.
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívny prístup k prerokovávaným bodom programu a
ukončila zasadnutie 1. obecného zastupiteľstva o 21.00 hod.
Hlasovanie, uznesenia a zápisnica zo zasadnutia 1. OZ zverejňované na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce http://www.rakúsy.sk
Zápisnicu zapísala: Ing. Mária Bačíková, v. r.
Overovatelia zápisnice: Peter Gábor, v . r.
Miroslav Bilý, v. r.

__________________________________
PaeDr. Jaroslav Vaľo v . r.
prednosta OcÚ

__________________________________
Mgr. Lenka Fedáková v . r.
starostka obce
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