Z Á PI S N I CA
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 23. januára 2020.
v zmysle § 12 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Prítomní poslanci : 8 - Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková,
Ján Vida, Bc. Jozef Pitoňák, Peter Gábor, Miroslav Bilý, MUDr. Cyril Václav.
Neprítomný /í/ : Ing. Michal Berežný
Dostavili sa neskôr : Odišiel z rokovania OZ: Pozvaná : hlavná kontrolórka Božena Malinová
Ostatní prítomní : prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo, občania.
Začiatok a koniec 9. OZ : 16.07 hod. – 17.19 hod
Prednosta OcÚ na vyzvanie zástupcu starostu obce informoval poslancov, že starostka na
zasadnutie OZ neprišla, pretože bola požiadaná poslancami o zvolanie mimoriadneho OZ
a zákon o obecnom zriadení pojem mimoriadne obecné zastupiteľstvo nepozná a poslanci
tento formálny nedostatok neodstránili vo svojej žiadosti o zvolanie mimoriadneho OZ
a žiadosť firmy Agrostav bola predmetom rokovania na predchádzajúcich OZ.
Zástupca starostu obce Ing. Jaroslav Mačičák uviedol, že podľa zákona o obecnom
zriadení ak sa zasadnutia OZ nezúčastní starostka obce, zasadnutie OZ vedie zástupca starostu
obce. Uviedol, že využíva svoje právo odmietnuť viesť zastupiteľstvo a prečítal svoje
odôvodnenie, ktoré žiadal, aby bolo uvedené v zápisnici: Citácia: „Odôvodnenie odmietnutia
viesť rokovanie 9. Zastupiteľstva v Rakúsoch: Na riadnom zastupiteľstve konaného dňa
12.12.2019 bol v bode 10. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Rakúsy na rok 2020
odsúhlasený návrh poslanca MUDr. Cyrila Václava doplnenia plánu zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Daný plán zasadnutí OZ po doplnení podľa mňa zodpovedá aktuálnym
potrebám riešenia aktivít samosprávy obce Rakúsy vzhľadom na to, že zastupiteľstvá sa
konajú skoro v každom mesiaci, konkrétne v termínoch nižšie uvedených - Február - Marec Apríl - Máj - Jún - September - Október - November – December. Zvolanie neplánovaného
zastupiteľstva s jediným bodom programu a to riešenia žiadosti firmy Agrostav o čiastkovú
zmenu Územného plánu obce Rakúsy, v čase keď obec Rakúsy komunikuje s firmou Agrostav
a zhromažďuje požadované informácie, v čase keď obec Rakúsy komunikuje s organizáciami
ako Správa Tatranského národného parku, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Banský
úrad a inými a to všetko na základe odporúčania poslancov z minulých zastupiteľstiev, v čase
keď pán poslanec Bc. Jozef Pitoňák prehlásil, že vo veci žiadosti firmy Agrostav a uzavretej
zmluvy o odplatnom postúpení práva na dobývanie nerastu štrkopieskov v k.ú. Rakúsy medzi
PSUM Rakúsy a firmou Agrostav bude zvolaný výbor PSUM Rakúsy a následne Valné
zhromaždenie PSUM Rakúsy, v čase keď členovia výboru PSUM Rakúsy žiadajú obec Rakúsy
o zastavenie všetkých činností spojených so žiadosťou firmy Agrostav o čiastkovú zmenu
Územného plánu s odôvodnením porušenia stanov a uznesení PSUM Rakúsy pri uzatvorení
zmluvy o odplatnom postúpení práva na dobývanie nerastu štrkopieskov v k.ú. Rakúsy medzi
PSUM Rakúsy a firmou Agrostav, v čase keď je táto žiadosť podložená informáciou o podaní
podnetu vo veci nezákonného postupu predsedu PSUM Rakúsy Ladislava Vojtaššáka a
podpredsedu PSUM Rakúsy Bc. Jozefa Pitoňáka pri podpísaní danej zmluvy na prokuratúru a
v čase keď sa pripravuje ucelený dokument čiastkových zmien Územného plánu obce Rakúsy
na možnosť započatia procesu obstarávania zmien a doplnkov územného plánu, považujem
zvolanie neplánovaného 9. zastupiteľstva za neopodstatnené. Obec Rakúsy nie je v danom

prípade v časovej tiesni, aby musela riešiť identickú žiadosť firmy Agrostav, ktorou sa
poslanci zaoberali už niekoľko krát na svojich zasadnutiach a taktiež nie je dôvod na
zvolávanie neplánovaného zasadnutia OZ, pretože všetky hore uvedené podnety a ich výsledky
sú podkladom na to, aby sme sa ako poslanci obecného zastupiteľstva v otázkach
prerokovávania vecí verejných mohli rozhodnúť v súlade s platnými zákonmi, podľa svojho
vedomia, svedomia, v súlade so záujmami obce Rakúsy a jej obyvateľov. Preto sa na vás páni
poslankyňa a páni poslanci obraciam, aby sme sa nedali zatlačiť do schválenia čiastkovej
zmeny územného plánu obce dnes, respektíve sa nedali dnes zatlačiť do schválenia súhlasu na
započatie procesu obstarávania zmeny a doplnku územného plánu, bez relevantných dokladov
a podkladov k nášmu rozhodnutiu a v čase, keď máme informácie, že v danej veci prebiehajú
procesy na prokuratúre“.
MUDr. Cyril Václav – upozornil, že ešte nebolo otvorené OZ a uviedol, že podľa zákona
obecnom zriadení §12 ods. 1 ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň
tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo
do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Starostka poslala oznam, že túto schôdzu
nezvolá, uviedol, že potom platí §12 ods. 3 ak starosta nezvolá zasadnutie OZ podľa odseku 1
druhej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia
žiadosti na jeho konanie. Ďalej upresnil, že dňa 31.12. bola podaná žiadosť o zvolanie OZ do
podateľne OcÚ podpísaná tromi poslancami OZ, ktorí svoju žiadosť nestiahli a preto 15 deň
je dňom uskutočnenia zastupiteľstva - 23.1.2020. Ak odmietne starosta takto zvolané
zastupiteľstvo viesť vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom. Týmto povereným poslancom je poslanec Ján Vida a vyzval ho na vedenie
OZ.
1. Otvorenie.
Slova sa ujal poslanec Ján Vida, ktorý uviedol, že podľa § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení sa ujíma vedenia zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané podľa § 12 ods. 1
tohto zákona. Konštatoval, že je prítomných 8 poslancov a zastupiteľstvo je uznášania sa
schopné. Ďalej uviedol, že program bol poslancom zaslaný v pozvánke a vyzval poslancov na
doplnenie alebo zmenu programu OZ.
Hlasovanie k návrhu programu:
Prezentácia: 8
za: 5
proti: 3
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Za: - MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Pavol Bjalončík, Bc. Jozef Pitoňák,
Ján Vida.
Proti - Ing. Jaroslav Mačičák, Peter Gábor, Miroslav Bilý.
Neprítomný: Ing. Michal Berežný
Program 9.OZ bol schválený nasledovne:
1. Otvorenie.
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Prerokovanie žiadosti o súhlas s čiastkovou zmenou Územného plánu obce Rakúsy,
prevzatej starostkou obce dňa 11.11.2019.
4. Záver.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Poslanec Ján Vida navrhol členov návrhovej komisie:
a) predsedníčka návrhovej komisie: Mgr. Slávka Birošíková,
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b) členovia: Pavol Bjalončík, MUDr. Cyril Václav.
Poslanec Ján Vida navrhol za overovateľov zápisnice: Bc. Jozef Pitoňák, Peter Gábor.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a hlasovali nasledovne:
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Ing. Mária Bačíková.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
3. Prerokovanie žiadosti o súhlas s čiastkovou zmenou Územného plánu obce Rakúsy,
prevzatej starostkou obce dňa 11.11.2019.
O slovo požiadal poslanec MUDr. Cyril Václav, ktorý odôvodnil žiadosť poslancov
o zvolanie mimoriadneho OZ a potom prečítal dôvodovú správu k prerokovanému bodu
programu: Citácia: „Samospráva Obce Rakúsy na základe dlhodobých plánov a vízií členov
a štatutárnych orgánov PSUM Obce Rakúsy na ťažbu štrkopieskov na pozemkoch vo
vlastníctve členov PSMU v r. 2017 schválila v riadnom, legislatívne upravenom procese ÚPO
Rakúsy, ktorý vyčlenil plochu na prieskumnú ťažbu štrkopieskov a územnú rezervu na ďalšiu
ťažbu štrkopieskov v prípade, že po vyhodnotení prieskumnej ťažby nebudú zistené negatívne
dopady tejto činnosti na životné prostredie. Plocha, určená na prieskumnú ťažbu, bola v
r. 2019 vyčerpaná. Na pokračovanie ťažby štrkopieskov je potrebná čiastková zmena ÚPO,
o ktorú požiadala spoločnosť Agrostav žiadosťou, podanou do rúk starostky obce dňa
11. novembra 2019. Ku tejto zmene je potrebným podkladom okrem iných dokladov aj
pozitívne stanovisko orgánov ochrany prírody na základe zhodnotenia prieskumnej ťažby. Ku
spusteniu procesu vypracovania čiastkovej zmeny je pre akýkoľvek subjekt, ktorý má o ťažbu
štrkopieskov záujem, nevyhnutný súhlas OZ s takouto plánovanou zmenou. Súhlas je
dôležitým právnym argumentom pre spracovateľa čiastkovej zmeny. Bez tohto súhlasu nie je
istota, že vypracovanie čiastkovej zmeny má zmysel. Súhlas je zároveň deklarovaním
kontinuity v záujmoch a víziách predošlej a súčasnej samosprávy Obce Rakúsy a v záujmoch
členov PSUM Obce Rakúsy. Obecné zastupiteľstvo si je vedomé, že je v záujme obyvateľov
obce aj spoluvlastníkov pozemkov PSUM Obce Rakúsy schváliť takúto žiadosť a následne aj
samotnú čiastkovú zmenu, ak bude spĺňať všetky potrebné náležitosti a podmienky,
vyplývajúce z legislatívy a požiadaviek dotknutých orgánov a inštitúcií a preto pokladá za
dôležité a aj za svoju povinnosť takúto žiadosť schváliť.“
V diskusii k bodu č. 3 vystúpili: Ing. Jaroslav Mačičák, MUDr. Cyril Václav, Ján Vida,
Peter Gábor.
O slovo k bodu programu požiadala p. Pekarčíková – zástupkyňa firmy Agrostav,
stavebno-obchodné družstvo Poprad
Poslanec Vida požiadal poslancov o možnosť udelenia slova p. Pekarčíkovej hlasovaním:
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Poslanci udelili slovo p. Pekarčíkovej
- p. Pekarčíková – sa vyjadrila k žiadosti spoločnosti Agrostav, k ďalšej ťažbe štrkopieskov,
ktorá je podmienená schválením započatia čiastkovej zmeny Územného plánu obce
v zastupiteľstve. Informovala poslancov, že záverečná správa má 11 strán, že túto správu
neposkytla obci v písomnej forme, ale môže ju poslancom prečítať na OZ. Po dohode
s poslancami prečítala p. Pekarčíková zo záverečnej správy len záverečné stanovisko
k monitoringu.
O slovo k bodu programu požiadal p. Vaverčák
Poslanec Vida požiadal poslancov o možnosť udelenia slova p. Vaverčákovi hlasovaním:
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Prezentácia: 8
za: 3
proti: 5
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Za: Ing. Jaroslav Mačičák, Miroslav Bilý, Peter Gábor
Proti: Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida, Bc. Jozef Pitoňák,
MUDr. Cyril Václav
Poslanci neudelili slovo p. Vaverčákovi
Peter Gábor – upozornil poslancov, že v roku 2019 došlo k úmrtiu chlapca a že sa obrátili na
p. Pekarčíkovu, aby bola zrušená ťažba štrku v tesnej blízkosti osady, že sa to nedá ohradiť
a preto sa boja o životy svojich detí a preto budú proti ťažbe.
Po ukončení diskusie k bodu programu č. 3 vyzval Ján Vida návrhovú komisiu k prečítaniu
uznesenia.
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala poslanecký návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 99
Prezentácia: 8
za: 5
proti: 3
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť o čiastkovú zmenu
Územného plánu obce Rakúsy (ÚPO), konštatovalo, že a) čiastková zmena ÚPO je
nevyhnutná pre naplnenie pôvodného zámeru ÚPO využívať zásoby štrkopieskov v katastri
obce Rakúsy, ktoré sú v spoluvlastníctve členov Pozemkového spoločenstva urbárskeho
majetku (PSUM) obce Rakúsy a Rímskokatolíckej cirkvi Rakúsy, b) neschválenie žiadosti
o čiastkovú zmenu je v rozpore so záujmami PSUM, Rímskokatolíckej cirkvi Rakúsy
a v rozpore so záujmami obyvateľov obce Rakúsy, pretože vytvára prekážku využívať
majetok PSUM na prospech členov PSUM obce Rakúsy a na rozvoj obce Rakúsy, schválilo
žiadosť o čiastkovú zmenu ÚPO 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 vybavovaním čiastkovej zmeny územného plánu budú
hradené žiadateľom, čiže firmou Agrostav Poprad
uznesením č. 99
4. Záver.
Ján Vida ukončil zasadnutie 9. obecného zastupiteľstva o 17.19 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 9. OZ zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom
sídle obce http://www.rakúsy.sk
Zápisnicu zapísala: Ing. Mária Bačíková, v. r.
Overovatelia zápisnice:
Bc. Jozef Pitoňák, v. r.
Peter Gábor, v. r.
PaedDr. Jaroslav Vaľo, v. r.
prednosta OcÚ

Mgr. Lenka Fedáková
starostka obce
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