Z Á PIS N I CA
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 16. decembra 2021

Prítomní poslanci v počte 8:
Ján Vida, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák, Peter Gábor, Pavol
Bjalončík, Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný
Neprítomný poslanec v počte 1:
Miroslav Bíly - ospravedlnený
Ostatní prítomní:
starostka obce Mgr. Lenka Vojtaššáková
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo
hlavná kontrolórka Ing. Mária Bačíková
Začiatok 27. OZ: 16.03 hod.
Koniec 27. OZ: 18.30 hod.
Zasadnutie 27. OZ otvorila starostka obce.
Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet
prítomných poslancov je 8.

1. Otvorenie zasadnutia 27. OZ, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
Starostka obce Mgr. Lenka Vojtaššáková privítala prítomných, otvorila OZ a navrhla členov návrhovej
a mandátovej komisie:
a) predseda návrhovej a mandátovej komisie: Mgr. Slávka Birošíková
b) členovia: Mgr. Jozef Pitoňák, Peter Gábor
c) overovatelia zápisnice: Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Zuzanu Regitkovú.
Hlasovanie poslancov k návrhovej komisii, zapisovateľke a overovateľov zápisnice.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

2. Schválenie programu 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 27. OZ bol uvedený v pozvánke a zverejnený na úradnej
tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 15.12. 2021.
Prečítala program 27. OZ a vyzvala poslancov na doplnenie alebo zmenu programu.
Program tvorí prílohu zápisnice.

PROGRAM 27. OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce.
5. Správa hlavnej kontrolórky obce Rakúsy o vykonaných kontrolách.
6. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch na rok 2022.
7. Návrh VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Rakúsy pre deti s trvalým pobytom v obci Rakúsy, v ktorej si plnia povinné predprimárne
vzdelávanie.
8. Návrh VZN č. 6/2021 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou
Rakúsy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.
9. Návrh VZN č. 7/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl
a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Rakúsy.
10. Návrh VZN č. 8/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy základnej umeleckej
školy, materskej školy a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Rakúsy.
11. Rozpočtové opatrenie č. 10.
12. Rozpočtové opatrenie č. 11.
13. Implementácia aktivít v oblasti bývania v rámci projektu s názvom „Výstavba
multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami“, realizovaného
v rámci programu „Miestny rozvoj, inklúzia Rómov a odstraňovanie chudoby“
spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky, kód výzvy LDI001, ktorú vyhlásil Úrad vlády SR ako správca
programu.
14. Správa o výbere poplatkov za komunálny odpad v r. 2020 a 2021 a bonusoch pre občanov
za triedenie odpadov.
15. Návrh VZN č. 9/2021 o odpadoch.
16. Informácia o vyhodnotení pripomienok občanov k PHSR obce Rakúsy.
17. Návrh VZN č. 10/2021 čiastková zmena územného plánu obce Rakúsy.
18. Návrh programového rozpočtu obce Rakúsy na roky 2022 až 2024.
19. Rôzne.
19.1. Žiadosť Vladimíra Mirgu o odpustenie nájomného.
20. Interpelácie poslancov.
21. Diskusia.
22. Záver.
MUDr. Cyril Václav- dal návrh, aby sa za bod 17 vložil bod Odmeny.
Hlasovanie poslancov k návrhu poslanca: z prítomných 8 poslancov.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

PROGRAM 27. OZ po doplnení:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce.
5. Správa hlavnej kontrolórky obce Rakúsy o vykonaných kontrolách.
2

6. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch na rok 2022.
7. Návrh VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Rakúsy pre deti s trvalým pobytom v obci Rakúsy, v ktorej si plnia povinné predprimárne
vzdelávanie.
8. Návrh VZN č. 6/2021 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou
Rakúsy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.
9. Návrh VZN č. 7/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl
a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Rakúsy.
10. Návrh VZN č. 8/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy základnej umeleckej
školy, materskej školy a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Rakúsy.
11. Rozpočtové opatrenie č. 10.
12. Rozpočtové opatrenie č. 11.
13. Implementácia aktivít v oblasti bývania v rámci projektu s názvom „Výstavba
multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami“, realizovaného
v rámci programu „Miestny rozvoj, inklúzia Rómov a odstraňovanie chudoby“
spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky, kód výzvy LDI001, ktorú vyhlásil Úrad vlády SR ako správca
programu.
14. Správa o výbere poplatkov za komunálny odpad v r. 2020 a 2021 a bonusoch pre občanov
za triedenie odpadov.
15. Návrh VZN č. 9/2021 o odpadoch.
16. Informácia o vyhodnotení pripomienok občanov k PHSR obce Rakúsy.
17. Návrh VZN č. 10/2021 čiastková zmena územného plánu obce Rakúsy.
18. Odmeny.
19. Návrh programového rozpočtu obce Rakúsy na roky 2022 až 2024.
20. Rôzne.
20.1. Žiadosť Vladimíra Mirgu o odpustenie nájomného.
21. Interpelácie poslancov.
22. Diskusia.
23. Záver.
Hlasovanie poslancov k programu 27. OZ po doplnení: z prítomných 8 poslancov.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

3. Kontrola uznesení.
Starostka obce oznámila, že všetky uznesenia sú splnené.
4. Informatívna správa o stave obce.
Starostka obce prečítala prítomným nasledovnú informatívnu správu.
-Obec obdržala predvolanie zo Životného prostredia ohľadne anonymného podnetu na čierne skládky
v blízkosti potoka v osade Rakúsy. Starostka zdokumentovala množstvo vyvezeného odpadu z osady
Rakúsy v mesačnej frekvencii, objednávku a faktúru za vyčistenie potoka, fotodokumentáciu miesta,
ktoré bolo predmetom rokovania a podnet úspešne obhájila, pretože denne sa pracuje na tom, aby
prostredie v ktorom žijeme vyzeralo čo najlepšie.
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-Na základe doručenej sťažnosti na Regionálny úrad verejného zdravotníctva obdržala starostka obce
predvolanie na riešenie správneho deliktu, pretože zorganizovala posedenie pre dôchodcov,
sťažovateľ vyzval Regionálny úrad kultúrnu akciu prešetriť. Sťažnosť nebola opodstatnená, pretože
starostka konala v medziach zákona a s dodržaním podmienok Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.
-Obec zabezpečila doplnenie vianočnej výzdoby na všetky ulice našej obce.
-Zrekonštruovali sa priepusty vody na hornej ulici oproti obecnému úradu, aby sa zabezpečila ako
plynulosť prejazdu, tak aj odtok dažďovej vody.
-V osade bola vykonaná revízia vykurovacích telies dobrovoľníkmi Hasičského zboru obce Rakúsy
pod vedením veliteľa Petra Kuruca.
-Prebehlo výberové konanie na Miestnu občiansku poriadkovú službu, za účasti pána riaditeľa
Policajného zboru v Kežmarku a pána koordinátora pre rómsku problematiku. Obsadilo sa 8
pracovných pozícii, z toho 6 v osade a 2 v obci.
-7.12. obec navštívila splnomocnenkyňa vlády aj so svojimi kolegami, kde riešili otázky petície
a ťažby štrkov a bez pozvania vtrhol do kancelárie úradu starostky obce pán poslanec MUDr. Cyril
Václav, poslanec Mgr. Jozef Pitoňák a Ladislav Vojtaššák, keďže ich nikto nepozval, boli zo stretnutia
vykázaní.
-13.12. prišli na obec zamestnanci Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky,
oddelenia štátnej stavebnej správy prešetriť podnet predsedu Pozemkového spoločenstva urbárskeho
majetku Ladislava Vojtaššáka, ktorý upozornil na nečinnosť obecného úradu vo veci nelegálnych
stavieb na pozemkoch PSUM. Obec vec posunula na príslušný stavebný úrad v Kežmarku.
-Obec vyzvala pána poslanca MUDr. Cyrila Václava o predloženie správy k vykonaným krokom,
ktoré podnikol vo veci výmazu Obecného družstva služieb Rakúsy. Pán poslanec je členom Obecného
družstva zapísaného v Obchodnom registri SR, už 6.5.2021 sa vyjadril, že sa o túto záležitosť postará,
do dnešného OZ nepodal žiadnu informáciu. Preto starostka poprosila pána poslanca, aby sa vyjadril.
MUDr. Cyril Václav- reagoval, že Obecné družstvo služieb bolo vymazané z obchodného registra.

5. Správa hlavnej kontrolórky obce Rakúsy o vykonaných kontrolách.
Hlavná kontrolórka obce prečítala prítomným správu o vykonaných kontrolách, ktorú poslanci dostali
aj v písomnej forme.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 275 zo dňa 16.12.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce Rakúsy o vykonaných kontrolách.
Termín: ihneď
zodpovedný: OcÚ
uznesením č. 275
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 275 zo dňa 16.12.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0
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6. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch na rok 2022.
Starostka obce prečítala prítomným nasledovný návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2022.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
September
Október
November
December

10.2.2022
10.3.2022
13.4.2022
12.5.2022
9.6.2022
9.9.2022
6.10.2022
10.11.2022
8.12.2022

Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok

MUDr. Cyril Václavnávrh I.- doplnenie zasadnutia OZ aj v januári t.j. 13.1.2022 (štvrtok).
návrh II.- z dôvodu prikázaného sviatku OZ 8.12.2022 (štvrtok) presunúť na 7.12.2022
(streda).
Hlasovanie poslancov k I. návrhu poslanca zo dňa 16.12.2021.
Prezentácia: 8
za: 6
proti: 0
zdržali sa: 2
nehlasovali: 0
Za: MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Pavol Bjalončík, Mgr. Jozef Pitoňák, Ján Vida,
Peter Gábor
Zdržali sa: Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný
Hlasovanie poslancov k II. návrhu poslanca zo dňa 16.12.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 276 zo dňa 16.12.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch na rok 2022.
Schválilo predložený návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch na rok
2022.
Plán zasadnutí OZ v Rakúsoch na rok 2022
P.Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Termín: ihneď

Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
September
Október
November
December

Dátum
13.1.2022
10.2.2022
10.3.2022
13.4.2022
12.5.2022
9.6.2022
9.9.2022
6.10.2022
10.11.2022
7.12.2022

Deň
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Streda

zodpovedný: OcÚ
uznesením č. 276
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Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 276 zo dňa 16.12.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

7. Návrh VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Rakúsy pre deti s trvalým pobytom v obci Rakúsy, v ktorej si plnia povinné predprimárne
vzdelávanie.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 277 zo dňa 16.12.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy pre deti s trvalým pobytom v obci Rakúsy, v ktorej
si plnia povinné predprimárne vzdelávanie.
Schválilo 3/5 väčšinou všetkých hlasov poslancov predložený návrh VZN č. 5/2021 o určení
spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy pre deti s trvalým
pobytom v obci Rakúsy, v ktorej si plnia povinné predprimárne vzdelávanie.
Termín: ihneď
zodpovedný: OcÚ
uznesením č. 277
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 277 zo dňa 16.12.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

8. Návrh VZN č. 6/2021 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Rakúsy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 278 zo dňa 16.12.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh VZN č. 6/2021 o určení školského obvodu Základnej školy
s materskou školou Rakúsy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.
Schválilo 3/5 väčšinou všetkých hlasov poslancov predložený návrh VZN č. 6/2021 o určení
školského obvodu Základnej školy s materskou školou Rakúsy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Rakúsy.
Termín: ihneď
zodpovedný: OcÚ
uznesením č. 278
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 278 zo dňa 16.12.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0
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9. Návrh VZN č. 7/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl
a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Rakúsy.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 279 zo dňa 16.12.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh VZN č. 7/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Rakúsy.
Schválilo 3/5 väčšinou všetkých hlasov poslancov predložený návrh VZN č. 7/2021 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení, ktorých
zriaďovateľom je obec Rakúsy.
Termín: ihneď
zodpovedný: OcÚ
uznesením č. 279
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 279 zo dňa 16.12.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

10. Návrh VZN č. 8/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy základnej umeleckej
školy, materskej školy a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Rakúsy.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 280 zo dňa 16.12.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh VZN č. 8/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je
obec Rakúsy.
Schválilo 3/5 väčšinou všetkých hlasov poslancov predložený návrh VZN č. 8/2021 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy základnej umeleckej školy, materskej školy a školských
zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Rakúsy.
Termín: ihneď
zodpovedný: OcÚ
uznesením č. 280
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 280 zo dňa 16.12.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

11. Rozpočtové opatrenie č. 10.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Ekonómka obce- priblížila poslancom rozpočtové opatrenie č. 10/2021. Rozpočtové opatrenie
upravuje bežné príjmy rozpočtu obce a bežné výdavky rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ s MŠ.
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V príjmovej časti sú navýšené bežné transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy
na úseku školstva. Vo výdavkovej časti sú navýšené výdavky z bežných transferov zo ŠR a presun
finančných prostriedkov z podprogramu 3.1 Cintorínske služby na podprogram 1.1 Podporná činnosť správa obce. Rozpočet po 10. zmene je v príjmovej a vo výdavkovej časti v sume 4 862 060€.
Rozpočtové opatrenie bolo schválené starostkou obce dňa 23.11.2021, OZ bolo predložené na
vedomie.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 281 zo dňa 16.12.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie 10. zmenu rozpočtu Obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 10/2021 podľa priloženej prílohy:
Schválený
rozpočet na rok
2021

Rozpočet na rok
2021 po 9.
zmene

4 395 528

4 468 841

+ 70 023

4 538 864

Bežné príjmy-RO

3 042

25 663

0

25 663

Kapitálové príjmy-obec

1 000

5 875

0

5 875

190 000

291 658

0

291 658

4 589 570

4 792 037

+ 70 023

4 862 060

Schválený
rozpočet na rok
2021

Rozpočet na rok
2021 po 9.
zmene

Bežné výdavky-obec

1 836 530

2 062 918

0

2 062 918

Bežné výdavky-RO

2 484 768

2 430 197

+ 70 023

2 500 220

267 020

297 670

0

297 670

1 252

1 252

0

1 252

4 589 570

4 792 037

+ 70 023

4 862 060

Bežné príjmy-obec

Finančné operácie
príjmové-obec
Príjmy spolu

Kapitálové výdavkyobec
Finančné operácie
výdavkové-obec
Výdavky spolu

Termín: ihneď

Rozpočet na rok
2021 po 10.
zmene

10. zmena
rozpočtu na
rok 2021

Rozpočet na rok
2021 po 10.
zmene

10. zmena
rozpočtu na
rok 2021

zodpovedný: OcÚ
uznesením č. 281

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 281 zo dňa 16.12.2021.
Prezentácia: 8
za: 6
proti: 0
zdržali sa: 2
nehlasovali: 0
Za: Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný, Pavol Bjalončík, Mgr. Jozef Pitoňák, Ján Vida, Peter
Gábor
Zdržali sa: MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková
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12. Rozpočtové opatrenie č. 11.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Ekonómka obce- priblížila, že rozpočtovým opatrením č. 11/2021 sa upravujú bežné príjmy a bežné
výdavky obce a jej rozpočtových organizácií. Ekonómka podrobne oboznámila poslancov s
jednotlivými úpravami. V príjmovej časti sa v rozpočte obce upravujú daňové príjmy, nedaňové
príjmy a transfery v rámci verejnej správy. V rozpočte Základnej umeleckej školy sa upravujú
nedaňové príjmy. Vo výdavkovej časti sa upravujú bežné výdavky rozpočtu obce a rozpočtu materskej
školy, ZUŠ a CVČ. Rozpočet po 11. zmene je v príjmovej a vo výdavkovej časti v sume 4 845 102€.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 282 zo dňa 16.12.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh na 11. zmenu rozpočtu Obce Rakúsy vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 11/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b),
c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Schválilo 11. zmenu rozpočtu Obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 11/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Schválený
rozpočet na rok
2021

Rozpočet na
rok 2021 po 10.
zmene

4 395 528

4 538 864

- 17 088

4 521 776

Bežné príjmy-RO

3 042

25 663

+ 130

25 793

Kapitálové príjmy-obec

1 000

5 875

0

5 875

190 000

291 658

0

291 658

4 589 570

4 862 060

- 16 958

4 845 102

Schválený
rozpočet na rok
2021

Rozpočet na
rok 2021 po 10.
zmene

Bežné výdavky-obec

1 836 530

2 062 918

- 30 047

2 032 871

Bežné výdavky-RO

2 484 768

2 500 220

+ 13 089

2 513 309

267 020

297 670

0

297 670

1 252

1 252

0

1 252

Bežné príjmy-obec

Finančné operácie
príjmové-obec
Príjmy spolu

Kapitálové výdavkyobec
Finančné operácie
výdavkové-obec

Rozpočet na
rok 2021 po 11.
zmene

11. zmena
rozpočtu na
rok 2021

Rozpočet na
rok 2021 po 11.
zmene

11. zmena
rozpočtu na
rok 2021
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Výdavky spolu

Termín: ihneď

4 589 570

4 862 060

- 16 958

4 845 102

zodpovedný: OcÚ
uznesením č. 282

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 282 zo dňa 16.12.2021.
Prezentácia: 8
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 1
nehlasovali: 0
Za: Mgr. Slávka Birošíková, Pavol Bjalončík, Mgr. Jozef Pitoňák, Ján Vida, Ing. Jaroslav Mačičák,
Ing. Michal Berežný, Peter Gábor
Zdržal sa: MUDr. Cyril Václav

13. Implementácia aktivít v oblasti bývania v rámci projektu s názvom „Výstavba
multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami,“ realizovaného
v rámci programu „Miestny rozvoj, inklúzia Rómov a odstraňovanie chudoby“
spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky, kód výzvy LDI001, ktorú vyhlásil Úrad vlády SR ako správca
programu.
Starostka obce- oznámila poslancom, že potrebuje schváliť uznesenie, ktoré je potrebné pre p. starostu
z obce Stráne pod Tatrami.
Ján Vida- opýtal sa vedenia obce, čo konkrétne bude z projektu pre našu obec Rakúsy. Chcel viac
informácií o tomto projekte.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- odpovedal, že obec Stráne pod Tatrami potrebuje partnerov k tomuto projektu.
Obec dostane práčky a sušičky.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa na sumu v akej hodnote budú práčky a sušičky.
Starostka obce- nevedela uviesť presnú sumu.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa, či budú aj peniaze na refundáciu miezd pre pracovníčku
v Stredisku osobnej hygieny.
Starostka obce- myslí, že áno.
MUDr. Cyril Václav- opýtal sa, že ak sa projekt začal riešiť pred trištvrte rokom, prečo žiada
uznesenie až teraz, na poslednú chvíľu. Kde sa stala chyba?
Starostka obce- odpovedala, že čakali, či projekt prejde, jej to poslal včera p. starosta, lebo potrebuje
uznesenie aj od našej obce, aby projekt nepadol.
Ing. Jaroslav Mačičák- opýtal sa, či je podmienené, že musí byť partnerstvo v rámci projektu.
Starostka obce- áno, musí byť.
Mgr. Jozef Pitoňák- opýtal sa, či je v tomto projekte aj nejaká spoluúčasť?
Starostka obce- odpovedala, že nie je.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 283 zo dňa 16.12.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh na schválenie implementácie aktivít v oblasti bývania v rámci
projektu s názvom „Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod
Tatrami“, realizovaného v rámci program “Miestny rozvoj, inklúzia Rómov a odstraňovanie
chudoby“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky, kód výzvy LDI001, ktorú vyhlásil Úrad vlády SR ako správca
programu.
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Schválilo implementáciu aktivít v oblasti bývania v rámci projektu s názvom „Výstavba
multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami“, realizovaného v
rámci program “Miestny rozvoj, inklúzia Rómov a odstraňovanie chudoby“
spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky, kód výzvy LDI001, ktorú vyhlásil Úrad vlády SR ako správca programu.
Termín: Ihneď
zodpovedný: OcÚ
uznesením č. 283

Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 283 zo dňa 16.12.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

14. Správa o výbere poplatkov za komunálny odpad v r. 2020 a 2021 a bonusoch pre občanov za
triedenie odpadov.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- priblížil prítomným výber poplatkov za komunálny odpad a bonusy v roku
2020 a 2021.
MUDr. Cyril Václav- má informáciu, že odpad sa neváži, teda nevedel odkiaľ vzal prednosta OcÚ
cifry v prezentácií, ktorú predviedol.
Starostka obce- reagovala, že odpad sa váži na OcÚ.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa, do akého projektu sa obec zapojila v rámci komunálneho odpadu?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- odpovedal, že zatiaľ do žiadneho.
Mgr. Jozef Pitoňák- opýtal sa na spomínané bonusy? Či by sa dali bonusy zvýšiť?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- za sklo dostanú občania 0,05€ za kg a za papier, plasty, kovy 0,10€ za kg.
Určite by sa dalo s výškou bonusu hýbať.
Ing. Jaroslav Mačičák- súhlasil s prednostom OcÚ, aby sa pristúpilo k nejakému sofistikovanému
spôsobu (QR kódy alebo niečo podobné), ktoré spomínal.
Mgr. Slávka Birošíková- bola výzva na triedenie komunálneho odpadu, prečo sa obec nezapojila?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- ak vyjde výzva, je hneď potrebná dokumentácia na ktorú nie sme pripravení.
Ing. Jaroslav Mačičák- poprosil prednostu obce, aby na februárové OZ pripravil návrh na zriadenie
QR kódov v obci, čo to bude obnášať+ koľko peňazí by to obec stálo.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 284 zo dňa 16.12.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie správu o výbere poplatkov za komunálny odpad v r. 2020 a 2021
a bonusoch pre občanov za triedenie odpadov.
uznesením č. 284
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 284 zo dňa 16.12.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0
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15. Návrh VZN č. 9/2021 o odpadoch.
Starostka obce priblížila poslancom, že vo VZN o odpadoch sa menil iba ročný poplatok za
komunálny odpad zo sumy 16€ na sumu 22€.
MUDr. Cyril Václav- malo byť predložené, či je suma 22€ postačujúca na pokrytie výdavkov.
Ján Vida- vyjadril sa, že ročný poplatok za smeti je 16€, mesačne je to 1,35€. Mal návrh či by sa
nedalo spoluobčanom tento poplatok sťahovať mesačne, ak je to pre nich naraz veľká suma.
Ing. Jaroslav Mačičák- ak by sa mal od občanov vybrať taký poplatok, aby sme boli na nule, je to 46€.
22€ je minimum ktoré treba prijať.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 285 zo dňa 16.12.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh VZN č. 9/2021 o odpadoch.
Schválilo 3/5 väčšinou všetkých hlasov poslancov predložený návrh VZN č. 9/2021
o odpadoch.
uznesením č. 285
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 285 zo dňa 16.12.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

16. Informácia o vyhodnotení pripomienok občanov k PHSR obce Rakúsy.
Prednosta obce prečítal prítomným správu k vyhodnoteniu pripomienok občanov k PHSR obce
Rakúsy.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 286 zo dňa 16.12.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie informáciu o vyhodnotení pripomienok občanov k PHSR obce Rakúsy.
uznesením č. 286
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 286 zo dňa 16.12.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

17. Návrh VZN č. 10/2021 čiastková zmena územného plánu Obce Rakúsy.
Prednosta OcÚ- oboznámil prítomných o 5. zmenách územného plánu a uviedol, že čiastkové zmeny
územného plánu Obce Rakúsy sú zverejnené na webovej stránke obce.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 287 zo dňa 16.12.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
podľa § 11 ods.4 písm. g a §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a
§ 27 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
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Uznášalo sa na Všeobecnom záväznom nariadení, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien
a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Rakúsy
Schválilo návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Rakúsy ,ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Rakúsy, ktorá je uvedená v jeho
prílohe
Žiadalo
1. vyvesiť Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien
a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Rakúsy na úradnej tabuli obce a internetovej
stránke obce, ako aj iným obvyklým spôsobom po dobu 30 dní s účinnosťou 15 dňom od
vyvesenia
Zodpovedný: starostka obce
Termín: nasledujúci deň po schválení VZN v OZ
2. doručiť záväznú časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Rakúsy dotknutým
orgánom štátnej správy
Zodpovedná: Ing. Eva Kelbelová
Termín: do 15 po schválení v OZ
uznesením č. 287
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 287 zo dňa 16.12.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 288 zo dňa 16.12.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
podľa § 11 ods.4 písm. c zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a § 26 ods.3
a § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov
I. Zobralo na vedomie
1. správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Rakúsy
vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečenie obstarávania ÚPD a ÚPP Ing.
Evou Kelbelovou .
2. výsledky prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Rakúsy.
3. výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Rakúsy
vydané Okresným úradom v Prešove, odborom výstavby a bytovej politiky vyjadrenom
v stanovisku č. OÚ-PO-OVBP /2021/043161 zo dňa 25.11.2021.
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II. Súhlasilo s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách , pripomienkach a námietkach
vznesených v procese prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce
Rakúsy.
III . Schválilo Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Rakúsy vypracované Ing .arch.
Viktorom Malinovským, PhD., hlavným riešiteľom
IV. Žiadalo
1. vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Rakúsy registračný
list ,ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby SR.
Zodpovedná: Ing. Eva Kelbelová
Termín: Do 15 dní po schválení
2. označiť dokumentáciu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Rakúsy
schvaľovacou doložkou.
Zodpovedný: starostka obce, Ing. Eva Kelbelová
Termín: Do 15 dní po schválení
3. uložiť Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Rakúsy v obci a zaslať spolu
s výpisom z uznesenia OcZ na stavebný úrad a Okresný úrad v Prešove
Zodpovedný: Ing. Eva Kelbelová
Termín: 3 mesiace
uznesením č. 288
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 288 zo dňa 16.12.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

18. Odmeny.
Bod programu navrhnutý p. poslancom Václavom.
Poslanec Václav navrhol prehodnotenie platu starostky obce. Predložil návrh uznesenia na zníženie jej
mesačnej odmeny.
Mgr. Slávka Birošíková- vyjadrila sa, že po vypočutí nahrávky z minulého OZ ju prekvapilo
primitívne vyjadrovanie starostky obce na jej osobu, ktoré poslanci na OZ nepočujú z dôvodu
neustáleho vyrušovania prítomných na OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 289 zo dňa 16.12.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie poslanecký návrh na zrušenie mesačnej odmeny starostke obce.
Schválilo zrušenie mesačnej odmeny starostke obce, ktorá je v súčasnosti vo výške 30% sumy
základného platu s účinnosťou od 01.01.2022.
Určilo plat starostu od 01.01.2022 vo výške základného platu určeného podľa Zákona
253/1994 Z.z.
uznesením č. 289
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 289 zo dňa 16.12.2021.
Prezentácia: 8
za: 5
proti: 3
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Za: MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Pavol Bjalončík, Mgr. Jozef Pitoňák, Ján Vida
Proti: Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný, Peter Gábor
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19. Návrh programového rozpočtu obce Rakúsy na roky 2022 až 2024.
Starostka obce uviedla, že keďže žiaden z poslancov nepripomienkoval návrh rozpočtu ani nepredložil
iný návrh, poprosila predsedu návrhovej komisie prečítať návrh uznesenia.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia zo dňa 16.12.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Berie na vedomie návrh rozpočtu obce Rakúsy na rok 2022.
Schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých hlasov poslancov predložený návrh rozpočtu obce Rakúsy
na rok 2022.
Hlasovanie poslancov k návrhu uznesenia zo dňa 16.12.2021.
Prezentácia: 8
za: 2
proti: 0
zdržali sa: 5
nehlasovali: 1
Za: Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný
Zdržali sa: MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Pavol Bjalončík, Mgr. Jozef Pitoňák, Ján
Vida
Nehlasoval: Peter Gábor
Uznesenie nebolo prijaté

20.1. Žiadosť Vladimíra Mirgu o odpustenie nájomného.
Žiadosť Vladimíra Mirgu o odpustenie nájomného bola poslancom doručená elektronicky pred OZ.
MUDr. Cyril Václav- vyjadril sa, že k tomuto bodu neboli predložené žiadne revízne správy
elektrických zariadení a komínov.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- revízie boli urobené
Pavol Bjalončík- opýtal sa, o akú sumu odpustenia nájomného ide?
PaedDr. Jaroslav Vaľo- cca 180€ - 200€
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 290 zo dňa 16.12.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie žiadosť Vladimíra Mirgu o odpustenie nájomného.
Schválilo predloženú žiadosť Vladimíra Mirgu o odpustenie nájomného.
uznesením č. 290
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 290 zo dňa 16.12.2021.
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

21. Interpelácie poslancov.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa na žiadosť zamestnankyne ZŠ s MŠ Rakúsy p. G. Gecelovskej,
ktorá dala 25.10.2021 žiadosť na OcÚ, z dôvodu útoku psa v osade, do dnešného dňa nedostala
odpoveď.
Starostka obce- toto treba riešiť s p. riaditeľkou, je to zamestnankyňa školy, obec s tým nič nemá.
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Ján Vida- opýtal sa, kde sa to stalo?
Starostka obce- odpovedala, že na verejnom priestranstve.
Ján Vida- tak ako sa to týka školy, keď sa to stalo na verejnom priestranstve?
Starostka obce- riešila to s p. riaditeľkou, bude to riešiť ona.
Mgr. Slávka Birošíková- opýtala sa, kto bude teraz písať kroniku obce? Krízový štáb zasadal v tejto
dobe?
Starostka obce- odpovedala, že kroniku bude písať Damián Pružinský a krízový štáb nezasadal, každý
vie čo má robiť.

13. Diskusia.
Starostka obce otvorila bod programu diskusia, ktorú si môžete vypočuť na webovom sídle obce.
Návrh uznesenia p. poslanca Václava:
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
1. Berie na vedomie 3 ročnú nečinnosť OcÚ pri vybavovaní stavebných pozemkov na účely výstavby
rodinných domov v lokalite pri osade, ktoré sú vyčlenené na tento účel v Územnom pláne obce
Rakúsy.
2. Ukladá OcÚ začať rokovať s vlastníkmi parciel ktoré sú v Územnom pláne vyčlenené ako plochy
určené na výstavbu. Informáciu o postupe obce v predmetnej veci podať poslancom OZ na marcovom
OZ v roku 2022.
PaedDr. Jaroslav Vaľo- reagoval a žiadal uviesť do zápisnice, že štúdiu predkladal, na ktorú p. Václav
reagoval, že je zlá, písal aj žiadosť na PSUM, aby obci pozemky odpredali alebo dali do prenájmu, do
dnešného dňa obec nedostala odpoveď.
Ing. Jaroslav Mačičák- opýtal sa, pretože je členom finančnej komisie, ako môže on, ako osoba, ktorá
je zodpovedná svojím spôsobom nepriamo za tvorbu rozpočtu aj s pani ekonómkou prispieť k tomu,
alebo čo majú zmeniť, urobiť v ich konaní pri tvorení rozpočtu. Čo majú urobiť aby bol tento rozpočet
prijatý a nebol ignorovaný?
MUDr. Cyril Václav- odpovedal, že dal návrh ako poslanec a v tomto prípade sa pokračuje v tom, čo
navrhol, keď sa ukončí tento bod, môže sa diskutovať ďalej. Ing. Jaroslav Mačičák odbehol k rozpočtu
od toho, čo navrhol MUDr. Cyril Václav.
Do diskusie vstupovali aj prítomní obyvatelia obce Rakúsy. Poslanci sa ohradili, že je priebeh OZ
narušovaný, preto väčšina poslancov odišla. OZ bolo ukončené o 18:30 hod. bez prijatia
navrhovaného uznesenia.
Pán poslanec Mgr. Jozef Pitoňák ako člen návrhovej komisie nepodpísal prijaté uznesenia na OZ.

14. Záver.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 27. obecného zastupiteľstva sú zverejnené na úradnej tabuli
obce a webovom sídle obce http://www. rakusy.sk
Zvukové nahrávky z 27. obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2021 sú zverejnené na webovom
sídle obce http://www. rakusy.sk
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