ZÁ PI S N I CA
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 12. septembra 2019.
Prítomní poslanci : 9 - Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný, MUDr. Cyril Václav,
Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida, Bc. Jozef Pitoňák, Peter Gábor,
Miroslav Bilý.
Neprítomný /í/ : Dostavili sa neskôr : Odišiel z rokovania OZ: Pozvaná : hlavná kontrolórka Božena Malinová, ekonómka OcÚ Mgr. Marcela Fiffiková.
Ostatní prítomní : starostka obce Mgr. Lenka Fedáková, prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav
Vaľo, občania.
Začiatok a koniec 6. OZ : 17.10 hod. – 22.10 hod.
Zasadnutie 6. OZ otvorila starostka obce. Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov 9.
1. Otvorenie zasadnutia 6. OZ, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
Starostka Mgr. Lenka Fedáková navrhla členov návrhovej komisie:
a) predseda návrhovej komisie: Mgr. Slávka Birošíková.
b) členovia: Bc. Jozef Pitoňák, Ing. Jaroslav Mačičák.
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 : Miroslav Bilý, Peter Gábor.
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 Mgr. Silvia Pitoňáková.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
2. Schválenie programu 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 6. OZ uvedený v pozvánke, bol zverejnený na
úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 9.9.2019. Prečítala program 6. OZ
a navrhla:
- Vypustiť bod programu č. 10.1 Opakované prerokovanie žiadosti Františka Stupáka
na zmenu Územného plánu obce Rakúsy alebo náhradu za pozemok, parcela K-NC
1429/15 o výmere 1017 m2 vo výške 25,- € za 1m2, pretože k osobnému stretnutiu s p.
Stupákom nedošlo. Navrhla ešte pred prerokovaním v zastupiteľstve prerokovanie
jeho žiadosti na OcÚ.
- Doplniť bod programu č. 10.2 Žiadosť o navýšenie dotácie z rozpočtu obce Rakúsy
pre DHZ.
- Doplniť bod programu č. 10.3 Osobitný príjemca.
- Doplniť bod programu č. 10.4 Návrh organizácie školy.
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
2. Schválenie programu 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení. Zrušenie uznesenia č. 18/2016.

4. Informatívna správa o stave obce.
5. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu obce. Kontrola monitorovacej
správy od hlavnej kontrolórky obce. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2019.
6. Informácia o aplikácií zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach
obce Rakúsy.
7. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok.
8. Žiadosť o získanie NFP na projekt „Kompostáreň v obci Rakúsy“.
9. Interpelácie poslancov.
10. Rôzne.
10.1.Opakované prerokovanie žiadosti Františka Stupáka na zmenu Územného plánu obce
Rakúsy alebo náhradu za pozemok, parcela K-NC 1429/15 o výmere 1017 m2 vo
výške 25,- € za 1m2.
10.1 Október – mesiac úcty k starším.
10.2 Žiadosť o navýšenie dotácie z rozpočtu obce Rakúsy pre DHZ.
10.3 Osobitný príjemca.
10.4 Návrh organizácie školy.
11. Diskusia.
12. Záver.
Starostka sa vyzvala poslancov, na doplnenie alebo zmenu programu.
- Ekonómka obce požiadala o doplnenie programu o Monitorovaciu správu k rozpočtu.
- Starostka uviedla, že monitorovacia správa bude súčasťou bodu programu č. 5. a doplnila do
bodu č. 5: Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu obce. Kontrola
monitorovacej správy od hlavnej kontrolórky obce.
- MUDr. Cyril Václav – žiadal vypustenie druhej časti z bodu č. 3 Kontrola uznesení.
Zrušenie uznesenia č. 18/2016.
- Starostka upozornila na nezákonnosť uznesenia č. 18/2016 a uviedla, že podá poslancom
informáciu v navrhovanom bode programu.
- MUDr. Cyril Václav – súhlasil s podaním informácie starostkou obce k uzneseniu
č. 18/2016.
Hlasovanie k návrhu poslanca MUDr. Cyrila Václava na vypustenie textu „Zrušenie
uznesenia č. 18/2016“ z bodu programu č. 3 Kontrola uznesení. Zrušenie uznesenia
č. 18/2016.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Poslanci odsúhlasili zmenu bodu programu č. 3. , kde vypustili navrhovaný text : Zrušenie
uznesenia č. 18/2016.
PROGRAM 6.OZ
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
2. Schválenie programu 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce.
5. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu obce. Kontrola monitorovacej
správy od hlavnej kontrolórky obce. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2019.
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6. Informácia o aplikácií zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach
obce Rakúsy.
7. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok.
8. Žiadosť o získanie NFP na projekt „Kompostáreň v obci Rakúsy“.
9. Interpelácie poslancov.
10. Rôzne.
10.1 Október – mesiac úcty k starším.
10.2 Žiadosť o navýšenie dotácie z rozpočtu obce Rakúsy pre DHZ.
10.3 Osobitný príjemca.
10.4 Návrh organizácie školy.
11. Diskusia.
12. Záver.
Hlasovanie k programu 6. OZ po zapracovaných zmenách
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
Poslanci schválili program 6. zasadnutia OZ.

nehlasovali: 0

K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
3. Kontrola uznesení.
Starostka konštatovala, že prijaté uznesenia sa plnia priebežne.
Starostka obce podala poslancom informáciu o porušovaní povinností hlavnej kontrolórky vo
vzťahu:
- ku kontrolám nariadeným starostkou obce s odvolaním sa na zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, kde od februára 2019 sa kontrolórka nezodpovedá za vykonanie
kontrol len poslancom, ale aj starostovi obce: podľa § 18f ods. 1 písm. h) je povinný
vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie
odklad. Podľa toho istého paragrafu ods. 4: Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie
bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi. Starostka uviedla, že
požiadala kontrolórku dňa 02.05.2019 o vykonanie finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Rakúsy.
Kontrolórka kontrolu vykonala, no odmietla sprístupniť informácie o vykonanej kontrole
a zároveň ich nepredložila obecnému zastupiteľstvu, čo je vážne porušenie zákona.
- Ku plneniu úväzku hlavnej kontrolórky, ktorý jej vyplýva z pracovnej zmluvy, starostka
uviedla, že od nástupu do funkcie kontrolórku videla len na zasadnutiach OZ. Kontrolórke
boli vytvorené podmienky na prácu a bola upozornená na dodržiavanie pracovného času.
Po tomto upozornení kontrolórka začala zaznamenávať svoje príchody a odchody
z pracoviska na dochádzkovom zariadení, ale na pracovisku sa nezdržiavala to znamená, že
poznačila si príchod do práce a odišla preč a vrátila sa po skončení svojho pracovného
času, aby zaznamenala svoj odchod.
- Ku komunikácií s vedením obce, starostka uviedla, že kontrolórka obce ignoruje jej
pokyny, nereaguje na emaily. Vyzvala kontrolórku dňa 02.09.2019, aby sa dostavila do jej
kancelárie, aby prebrali pracovné záležitosti. Starostka ďalej uviedla, že za porušovanie
uvedených povinností kontrolórku písomne upozornila dva krát a upozornenie jej zaslala
poštou, kde bolo okrem iného uvedené, že podľa § 18a ods. 9 písm. a) zákona o obecnom
zriadení môže obecné zastupiteľstvo odvolať hlavného kontrolóra z funkcie ak opakovane
alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho
zamestnanca. Starostka prečítala písomne upozornenie pre hlavnú kontrolórku v plnom
rozsahu poslancom.
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Starostka obce uviedla k zrušenej časti bodu programu “Zrušenie uznesenia č. 18/2016“, že
kontrolórke bola priznaná odmena za vykonávanie kontrolnej činnosti predchádzajúcim
zastupiteľstvom uznesením č. 18/2016 v maximálnej výške 30 % z platu podľa zákona
o obecnom zriadení a podľa jej názoru nie je toto uznesenie v poriadku, pretože odmena sa podľa
zákona o obecnom zriadení priznáva za vykonanú prácu a je navrhovaná na základe kvalitných
služieb, odhodlanej práce a na základe nadpriemerného si plnenia povinností a kontrolórka si
neplní svoje základné povinnosti. Starostka navrhla z týchto dôvodov zrušenie uznesenia
č. 18/2016 a nechala priestor na vyjadrenie hlavnej kontrolórke.
V diskusii k bodu č. 3 vystúpili: - hlavná kontrolórka – uviedla, že pokiaľ je kontrolór v hlavnom pracovnom pomere a má
úväzok na obecnom úrade - prijala to, že má byť na OcÚ celých 40 hodín pokiaľ je 20 dňový
pracovný mesiac. Prednostu ten istý deň na zastupiteľstve v júli požiadala, aby je urobil kľúče
od požiarnej zbrojnice, dala to upomienkou mailom a dodnes kľúče nemá. Opýtala sa, ako ma
naplniť tento stav, keď ona má pracovný pomer hlavný a nemá prístup, aby mohla prísť na OcÚ
po pracovnej dobe. Uviedla, že výkon kontroly jej starostka dávala niekoľko dní pred
zastupiteľstvom alebo po zastupiteľstve a opýtala sa, prečo jej úlohy nedáva na zastupiteľstve,
prečo to neschválilo zastupiteľstvo.
- Starostka – uviedla, že úlohy na výkon kontroly kontrolórovi podľa novely zákona o obecnom
zriadení § 18f ods. 1, ods. 4, písm. h) od februára 2019 môže dávať aj starostka, bez schválenia
obecným zastupiteľstvom a prečítala znenie zákona „ Hlavný kontrolór je povinný vykonať
kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad.
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol
poslancom alebo starostovi.“
- Starostka požiadala kontrolórku vykonať kontrolu na základe písomného poverenia a
vykonanie finančnej kontroly týkajúcej sa obecného majetku prenajatých priestorov
u p. Ladislava Vdovjaka podľa § 9 ods. 3 zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a odovzdala jej všetky spisy, ktoré sú na úrade
k dispozícií.
- MUDr. Cyril Václav – uviedol, že sa čuduje, aby hlavná kontrolórka niečo preverovala, pretože
p. Vdovjak nepatrí pod obec a ako uviedol na minulom zastupiteľstve, starostka by sa mu mala
ospravedlniť, keď tvrdila, že klimatizácia je majetkom obce. Uviedol, že význam zriadenia
funkcie hlavného kontrolóra je ten, aby kontroloval obecný úrad a v prvom rade podlieha
zastupiteľstvu.
- Starostka - uviedla, že keďže pán Vdovjak odniesol z obecnej sály aj z kuchyne kompletné
vybavenie, on je nútený preukázať, že všetko, čo odniesol, je jeho majetkom. Pretože keď sálu
preberal on od bývalej pani starostky Andrášovej, bol mu odovzdaný kompletne zariadený
priestor aj s vybavením kuchyne, kde mohol na druhý deň variť. Teraz je obecná sála úplne
prázdna. Dokazovanie je na jeho strane, pretože starostka potrebuje mať pre verejnosť spis
s preukázaným majetkom k nahliadnutiu a ten jej pán Vdovjak nepredložil.
- Kontrolórka - súhlasila s preverením danej situácie a vykonaním kontroly majetku obce.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
4. Informatívna správa o stave obce.
Starostka obce informovala poslancov o aktivitách v obci od posledného zastupiteľstva:
- účasť na EĽRE v Kežmarku na pozvanie pánom primátorom v dňoch: 12, 13 a 14.7.2019,
- 11.7.2019 kontrola z okresného úradu odbor civilnej ochrany, kontrola dopadla bez závad,
- schôdza s vedúcimi členmi hasičov dňa 16.7.2019 ohľadne organizovania hasičskej súťaže,
- vymaľovanie prevádzkovej budovy v osade, zakúpenie farieb aj nástrojov na prácu,
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svojpomocne - dobrovoľníkmi dňa 24.7.2019,
- zakúpenie športového náčinia do šatní na športové aktivity na multifunkčnom ihrisku,
spísaný inventárny súpis, zodpovedná vedúca Mgr. Birošíková 23.7.2019,
- na požiadanie pani kontrolórky zakúpený nový priestrannejší stôl, dňa 24.7.2019,
- omaľovanie obecnej sály, zakúpenie lustrov, stolov, stoličiek. Vyspravenie stien v kuchyni,
zakúpenie najdôležitejšieho vybavenia, aby sa sfunkčnila prevádzka - zakúpenie novej klímy
a závesov na okná. Začiatok realizácie dňa 26.7.2019 ešte sa v práci pokračuje,
- vypratanie kompostárne na súkromnom pozemku pána Vdovjaka na jeho žiadosť, odoslaná
odpoveď na žiadosť písomne 25.7.2019,
- prešetrenie zabezpečenia kanalizácie na žiadosť Štefana Vdovjaka, odpoveď zaslaná dňa
25.7.2019,
- zorganizovanie zbierky pre chorého chlapčeka v dňoch 26, 27 a 28.7.2019,
- stretnutie s členmi kultúrnej komisie dňa 16.7.2019 ohľadne zabezpečenia tábora pre
školopovinné detí,
- 22.7.2019 vykonaná obhliadka domu Oščadnícky pani Imriškovou – hygieničkou, správa od
pani hygieničky o nevyhovujúcom stave domu na presťahovanie MŠ,
- 23.7.2019 pracovné stretnutie projektanta a projektového manažéra ohľadne projektu na
rozšírenie infraštruktúry v osade
- tábor detí v obci v termíne od 7.8-10.8.2019 spojený s výletom do Starej Ľubovne na hrad,
- 13.8.2019 schôdza s OFK Rakúsy a vyriešenie presťahovania MŠ zo šatní a uvoľnenie spŕch
pre futbalistov, škôlka presťahovaná do objektu č. 38, knižnica do priestorov OcÚ,
- 20.8.2019 úspešná kolaudácia MŠ v osade,
- 25.8.2019 hasičská súťaž v obci s celodenným programom, atrakciami, akcia trvala do
večerných hodín,
- zakúpenie nového vaňového kontajnéra do osady,
- zakúpenie betónového črepníka na cestu so zakázaným priechodom,
- zakúpenie betónových košov na hlavnú cestu v osade, kde sa nachádzajú obchody
s potravinami, aby sme eliminovali tvorbu odpadu v uliciach osady,
- zakúpenie lavičiek na miestny cintorín,
- cyklochodník zaliatý asfaltom, okolie vyčistené, momentálne sa stavia altánok, dokreslia sa
čiary, osadia značky a môžeme kolaudovať,
- riešený dom č. 45 „Masorovci“ so stavebným úradom, podnet podaný, čakáme na
vyjadrenie.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
5. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu obce. Kontrola monitorovacej
správy od hlavnej kontrolórky obce. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2019.
Starostka informovala poslancov o zaslaní dňa 3.9.2019 monitorovacej správy k 30.6.2019.
Na prerokovanie k bodu programu bolo predložené poslancom okrem monitorovacej správy aj
písomné vyjadrenie hlavnej kontrolórky k monitorovacej správe a rozpočtové opatrenie
č. 6/2019.
Ekonómka obce podala informáciu poslancom k obsahu monitorovacej správy najmä: finančné
plnenie programového rozpočtu - 12 programov a 38 podprogramov, plnenie cieľov
a merateľných ukazovateľov k 30.6.2019 v porovnaní s rokom 2017 a 2018. Finančné
hospodárenie k 30.6: výsledok rozpočtového hospodárenia s plnením rozpočtu rozpočtových
organizácií, v bežnom rozpočte je prebytok 519 243 €, kapitálový rozpočet v schodku 32 990 €
a celkový výsledok hospodárenia bez finančných operácií je 510 000 € a s finančnými
operáciami 486 000 €. V I. polroku boli z rozpočtu obce poskytnuté finančné prostriedky
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rozpočtovým organizáciám vo výške 1 035 712 € a výsledok rozpočtového hospodárenia obce
bez plnenia rozpočtu rozpočtových organizácií je v prebytku bez finančných operácií vo výške
228 000 € a s finančnými operáciami 252 000 €. Rezervný fond k 30.6.2019 je 556 147 € s tým,
že v roku 2019 bola tvorba rezervného fondu 249 105 € a čerpanie k 30.6.2019 bolo vo výške
22 600 €.
V diskusii k bodu č. 5 vystúpili: - Ing. Jaroslav Mačičák – vybral z vyjadrenia kontrolórky k monitorovacej správe, že programy
č. 1, 4, 9, 10 sú prekročené o viac ako 50% a opýtal sa ekonómky, čím je spôsobený nárast
napr. 57% pri manažmente - sú vyššie odvody, odmeny, tarifné platy.
- Ekonómka – uviedla, že manažment a správa obce zdražela. Návrh rozpočtu bol pripravovaný
v minulom roku v októbri a nedá sa presne nastaviť plnenie rozpočtu k 30.6, pretože niektoré
plnenia v programoch a podprogramoch prebiehajú na začiatku roka a iné na konci roka.
Zmeny rozpočtu boli vykonané rozpočtovými opatreniami.
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 61
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie, monitorovaciu správu plnenia
programového rozpočtu obce k 30.6.2019 a záznam z monitorovania plnenia programového
rozpočtu obce k 30.6.2019
uznesením č. 61
Rozpočtové opatrenie č. 6/2019
Ekonómka – informovala poslancov o návrhu rozpočtového opatrenia č. 6/2019: navýšení
bežných príjmov obce o 81 979 €, výnos dane z príjmov poukázaných verejnej správe, čo sú
podielové dane zo štátneho rozpočtu o 76 229 €, navyšuje sa daň za užívanie verejného
priestranstva 200 €, nedaňové príjmy z akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti
(dividendy) 581 €, stravné 4 000 €, škola v prírode poníženie 1678 €, príspevok na učebnice
2 661 €, dotácie na prenesené kompetencie poníženie 14 €. V rámci výdavkovej časti
rozpočtu: navýšenie v podprograme 1.1 podporná činnosť – správa obce o 20 000 € - zvýšenie
bežných výdavkov - zvýšenie výdavkov na tovary - vybavenie spoločenskej miestnosti v
budove obecného úradu - interiérové vybavenie, osvetlenie a pod, podprogram kamerový
systém navýšenie o 15 000 € v kapitálových výdavkoch - zvýšenie kapitálových výdavkov rozšírenie kamerového systému, odpadové hospodárstvo navýšenie 15 000 € - zvýšenie
bežných výdavkov - zvýšenie poplatku za uloženie odpadu od 1.3.2019 z 5,17 EUR za tonu
odpadu na 17,00 EUR, výdavky na vývoz biologicky rozložiteľného odpadu, výdavky na
nákup odpadových nádob na biologický odpad a nákup vaňového kontajnera, v rámci
podprogramu Základná škola navýšenie o 8 000 € - zvýšenie bežných výdavkov - výdavky na
prepravu žiakov - trasa Rakúsy - Kežmarok - Pradiareň a späť - 5 spojov - navýšenie o 1
autobusový spoj, výdavky na autobusový spoj na trase Rakúsy - Kežmarok a späť - žiaci ZŠ
v Kežmarku, podprogram ZŠ rozpočet zriaďovateľa navýšenie rozpočtu o 983 € - zvýšenie
bežných výdavkov - v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva nenormatívne FP na školu v prírode, na učebnice, navýšenie rozpočtu ŠJ o 7 000 € - zvýšenie
bežných výdavkov - zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní, na tovary a služby,
podprogram správa športových zariadení navýšenie o 1 996 € - zvýšenie kapitálových
výdavkov - vybavenie futbalového ihriska - ochranné siete za bránku - 2 ks, podprogram
údržba verejných priestranstiev navýšenie o 2 000 € - zvýšenie bežných výdavkov na údržbu
verejných priestranstiev, zvýšenie kapitálových výdavkov na osvetlenie kríža o 3 000 €,
podprogram protipovodňové opatrenia navýšenie o 5 000 € - zvýšenie bežných výdavkov 6

údržba rigolov v osade, podprogram zásobovanie vodou navýšenie o 4 000 € - zvýšenie
bežných výdavkov - vodovodné prípojky – osada. Celkovo ide o navýšenie príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu o 81 979 €.
- MUDr. Cyril Václav – mal pripomienku k rozpočtu na šport, opýtal sa či sa siete zničili, keď
sa kupovali minulý rok. Navrhol navrhovanú zmenu 1 996 € vypustiť a futbalisti majú
predložiť na nasledujúce zastupiteľstvo požiadavku, čo potrebujú z dotácie na ihrisko.
- Ján Vida - uviedol, že bránkové siete sú na sklade, ale je potrebné to ešte preveriť, keď je
požiadavka na ďalšie siete.
- Starostka – uviedla, že požiadavka bola od futbalistov na ochranné siete.
- Ing. Jaroslav Mačičák – poznamenal, že v bode 9.1 v programovom rozpočte je veľké
čerpanie a v bodu 9.2 je minimálne čerpanie. Keď siete sú, nie je potrebné navýšenie
rozpočtu a navrhol v textovej časti bodu 9.2. vypustiť aj 2 ks ochranné siete na bránku.
- Ekonómka – upresnila, že použitie kapitálových výdavkov vo výške 1 704 € v podprograme
9.2 sa musí použiť ako dočerpanie dotácie z minulého roku na účel vybavenia futbalového
ihriska. Ak sa nepoužije, obec musí túto dotáciu vrátiť. Navrhovaná zmena v rozpočte sa
môže znížiť o sumu 1 996 € tak vo výdavkovej ako aj príjmovej častí rozpočtu, keď je táto
požiadavka zo strany poslancov a o použití dotácie na vybavenie futbalového ihriska vo
výške 1 704 € rozhodne obec podľa potreby.
Poslanci rozhodli o vypustení navrhovanej zmeny v podprograme č. 9.2.správa športových
zariadení vo výške 1 996 €. Rozpočet ostáva vo výške 1 704 €,
- MUDr. Cyril Václav – opýtal sa ekonómky, čo predstavuje v rozpočte vybavenie
spoločenskej miestnosti, či sa môže dostať k tomu, čo sa zakúpilo alebo zakúpi v sume
20 000 €.
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že predpokladané výdavky na vybavenie spoločenskej
miestnosti sú stoličky a stoly v hodnote cca 10 000 € až 11 000 €, osvetlenie cca 1 700 €,
záclony a garniže cca 2 000 €. Počet stoličiek 120 a stolov 19, kapacita miestnosti cca 120
ľudí.
- Mgr. Slávka Birošíková – sa opýtala starostky kedy bude spoločenská sála sprístupnená.
- Starostka – odpovedala, cca o dva týždne budú dodané stoly, stoličky, klimatizácia a ešte sa
pracuje na elektrike.
- Ing. Jaroslav Mačičák – vyjadril sa k rozpočtovému opatreniu, k odpadovému hospodárstvu,
kde upozornil na nárast poplatku z 5,17 za tonu odpadu na 17 € - obec by sa mala zamerať
na biologický odpad, ktorý tvorí značnú časť komunálneho odpadu. V programe 4
bezpečnosť, právo a poriadok je navrhovaná zmena - navýšenie 15 000 € na kamerové
systémy, požiadal o informáciu ako to je s víziou obce, ktorá bola predložená na
zastupiteľstve a súvisela s osvetlením, rozhlasom a kamerovým systémom v obci.
- Prednosta OcÚ – uviedol, že kamery boli na sumu 60 000 € a druhý projekt riešil varovný
systém v obci. Tieto projekty ešte nie sú vyhodnotené zhotoviteľom a obec zatiaľ nevie, či
bude v uvedených projektoch úspešná.
- Starostka – uviedla, že navýšenie rozpočtu je potrebné z dôvodu zabezpečenia spoluúčasti
obce na projekte.
- Ing. Jaroslav Mačičák – sa opýtal v programe 10.4 na zásobovanie vodou, vodovodné
prípojky v osade – ako sa podieľa na tom obec.
- Prednosta OcÚ – uviedol, že obec pripraví 7 prípojok v osade, na ktoré sa budú môcť
obyvatelia osady pripojiť, zatiaľ nie sú hotové, ale nevyhnutné práce sa uskutočnia tak, aby
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v budúcnosti nemuselo dôjsť k rozkopaniu miestnej komunikácie. Obyvatelia osady si
pripojenie k domom budú hradiť na vlastné náklady.
- Peter Gábor – opýtal sa koľko bude platiť občan za vodu ak sa pripojí. Počul, že bude sa
platiť 1 000 €, na čo občania nebudú mať peniaze lebo polovica je v hmotnej núdzi. Spodnú
časť osady obec urobila a má vodu, ale aj druhá časť osady chce vodu.
- Prednosta OcÚ – uviedol, že zatiaľ nie je presný rozpočet koľko bude stáť napojenie na
prípojku, koľko domácnosti sa bude môcť pripojiť na jednu prípojku. Cena vody bude taká
istá ako ponúka PVS.
- Ján Vida – informoval poslanca Gábora, že v druhej časti osady, ktorú spomínal je potrubie
a preto napojenie na toto potrubie musia občania riešiť s vodárenskou spoločnosťou, na základe
žiadosti a obec s tým nemá nič spoločné.
Informácia o havarijnom stave telocvične
- Prednosta OcÚ – informoval poslancov o havarijnom stave telocvične, čo spôsobili dažde
a voda z okapov v novej časti prepojovacej chodby netečie smerom od budovy ale do budovy,
došlo k presaku izolácie a navlhnutiu stien. Havarijný stav bol zistený pred dvomi týždňami,
bola vypracovaná správa a projekt k vzniknutej havárií. Je potrebná úprava svahu so
zatrávňovacími dielcami a dobudovanie dažďovej kanalizácie vrátane šácht, predpokladaná
cena je cca 8 8O0 €. Navrhol zvýšenie rozpočtu o sumu 9 000 €.
- Ing. Jaroslav Mačičák – odporučil pozrieť si projekt, ak ide o spôsobenie havarijného stavu
v novej časti budovy a nájsť príčinu vzniknutého stavu.
- Ján Vida – navrhol, aby sa schválili peniaze na odstránenie havarijného stavu telocvične hneď,
lebo havarijný stav neznesie odklad a ďalšie dažde prípadne mráz narobia väčšie škody
a súčasne, aby sa hľadala príčina vzniku tohto stavu, preveril sa v projektovej dokumentácií
spôsob riešenia odvodu dažďovej vody a vyvodila sa prípadná zodpovednosť za vzniknutú
situáciu.
- Ekonómka – navrhla uvedenú investíciu zaradiť do podprogramu 7.2 Základná škola – rozpočet
zriaďovateľa, pretože je to budova zverená do správy ZŠ.
- Ing. Jaroslav Mačičák – navrhol zapracovať do uznesenia prešetrenie projektovej dokumentácie
odpadovej vody telocvične.
Poslanci diskutovali o značnom navyšovaní poplatkov za vývoz komunálneho odpadu z 5,17 €
za tonu uloženého odpadu na 17 € za tonu za uloženie odpadu a o hľadaní riešení ako tento stav
zmeniť. Navrhli sa tejto problematike venovať na najbližšom obecnom zastupiteľstve.
Navyšovanie týchto nákladov vychádza zo zákona a závisí od množstva separovaného zberu
v obci to znamená, že ak sa v obci nezačne viac separovať budú sa zvyšovať poplatky za
komunálny odpad zo zákona.
Poslanci upravili návrh rozpočtového opatrenia č. 6 v dvoch položkách vo výdavkovej
časti:
Navýšenie bežných výdavkov obce o sumu 9 000 €. (zo sumy 61 00 € na sumu 70 000 €)
Zníženie kapitálových výdavkov obce o sumu 1 996 €. (zo sumy 19 996 € na sumu 18 000 €)
Z dôvodu vyrovnania príjmovej a výdavkovej časti upravili bežné príjmy obce zo sumy 81 979 €
na sumu 88 983 €.
Hlasovanie k návrhu na zmenu návrhu rozpočtového opatrenia č. 6
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Návrh na úpravu RO č. 6/2019 bol poslancami schválený.
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 62
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
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Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo 6.zmenu rozpočtu obce Rakúsy vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 6/2019 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 a s navrhnutými zmenami poslancov OZ:
Schválený
rozpočet na rok
2019
Bežné príjmy - obec

Rozpočet na
rok 2019 po 5.
zmene

6. Zmena
rozpočtu na rok
2019

Rozpočet na
rok 2019 po 6.
zmene

3 890 298

4 118 352

+ 88 983

4 207 335

2 700

11 974

0

11 974

Kapitálové príjmy - obec

231 000

216 561

0

216 561

Finančné operácie príjmové obec

202 000

433 584

0

433 584

Finančné operácie príjmové RO

0

121

0

121

4 325 998

4 780 592

+ 88 983

4 869 575

6. Zmena
rozpočtu na rok
2019

Rozpočet na
rok 2019 po 6.
zmene

Bežné príjmy - RO

Príjmy spolu

Schválený
rozpočet na rok
2019

Rozpočet na
rok 2019 po 5.
zmene

Bežné výdavky - obec

1 628 300

1 902 048

+ 70 000

1 972 048

Bežné výdavky - RO

2 003 403

2 084 084

+ 983

2 085 067

693 067

793 232

+ 18 000

811 232

1 228

1 228

0

1 228

4 325 998

4 780 592

+ 88 983

Kapitálové výdavky -obec
Finančné operácie výdavkové
- obec
Výdavky spolu

4 869 575

Obecné zastupiteľstvo uložilo OcÚ prešetrenie projektovej dokumentácie odpadovej vody
telocvične
uznesením č. 62
6. Informácia o aplikácií zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach
obce Rakúsy.
Starostka obce udelila slovo hlavnej kontrolórke obce, ktorá vypracovala smernicu.
Hlavná kontrolórka – informovala poslancov o Smernici č. 1/2019 o postupe pri oznamovaní
protispoločenskej činnosti, ktorá bola vypracovaná v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Uviedla, že smernica bola vypracovaná podľa § 10
ods. 8 uvedeného zákona a že až na výnimku zriadenia Úradu ako nezávislého orgánu
s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý chráni práva oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa nič
nezmenilo oproti informáciám, ktoré podala poslancom v roku 2015.
V diskusii k bodu č. 6 vystúpili: 9

Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 63
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie informáciu k Smernici č. 1/2019
o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti, vypracovanú hlavnou kontrolórkou obce
uznesením č. 63
7. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok.
Starostka informovala poslancov o zákonných dôvodoch na odpísanie nevymožiteľných
pohľadávok u dvoch občanov v zmysle navrhovaného uznesenia, ktorý obsahovo pripravila
pracovníčka daní a poplatkov p. Malecová.
V diskusii k bodu č. 7
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 64
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch 1. zobralo na vedomie návrh pracovníčky OCÚ,
oddelenia daní a poplatkov, Lenky Malecovej na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok,
daňovníkov – poplatníkov: ID č.23 v sume 194,00,- € a ID č.364 v sume 28,00,- € v členení:
1.1. ID č. 23
E-273/2015
4,00 €
F-365/2015 24,00 €
E-318/2016
6,00 €
T-294/2016 28,00 €
F-249/2016 24,00 €
E-278/2017 16,00 €
T-306/2017 28,00 €
F-260/2017 24,00 €
T-324/2018 28,00 €
F-307/2018 12,00 €
--------------------------Spolu
194,00 €
1.2. ID č. 364

T-348/2011 28,00 €
--------------------------Spolu
28,00 €

2.schválilo odpísanie pohľadávok pre daňovníkov – poplatníkov:
a. ID č. 23 v sume 194,00 € v členení podľa bodu 1.1., na základe právoplatného
uznesenia Okresného súdu Prešov č. 2OdK/179/2018-18, v ktorom sa oddlžuje dlžník
od všetkých dlhov.
b. ID č. 364 v sume 28,00 € v členení podľa bodu 1.2. na základe oznámenia o úmrtí
vystavenom v Kežmarku dňa 14.07.2017, zväzok 26, ročník 2017, strana 99,
por. č. 169
uznesením č. 64
8. Žiadosť o získanie NFP na projekt „Kompostáreň v obci Rakúsy“.
Starostka obce odovzdala slovo prednostovi OcÚ.
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Prednosta OcÚ uviedol, že obec sa uchádza o získanie finančných prostriedkov na projekt
kompostáreň, ktorého realizáciu začalo predchádzajúce vedenie obce. Uviedol sumy celkového
projektu, vrátane spoluúčasti obce, ktoré sú súčasťou návrhu uznesenia a doporučil poslancom
schválenie tohto uznesenia lebo je to pre obec dobrá investícia aj s ohľadom na riešenie
narastajúcich cien za vývoz komunálneho odpadu.
V diskusii k bodu č. 8 vystúpili: Poslanci diskutovali o výhodách kompostovania v obecnej kompostárni, čím sa zníži cena
vývozu komunálneho odpadu, lebo komunálny odpad nebude obsahovať biologicky
rozložiteľný odpad. Diskutovali aj o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu
súkromnými osobami - podľa zákona nie je možné zvýhodniť súkromné osoby, ktoré
kompostujú biologický odpad znížením poplatku za odvoz komunálneho odpadu.
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 65
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na SO:
a) Názov projektu: Kompostáreň v obci Rakúsy.
b) Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32.
c) Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa stanovená
z celkových oprávnených výdavkov 264 535,66 € predstavuje čiastku 13 226,78 €.
d) Prípadné neoprávnené výdavky
uznesením č. 65
9. Interpelácie poslancov.
Starostka obce otvorila bod programu interpelácie poslancov.
V diskusii k bodu č. 9 vystúpili:
- Ing. Jaroslav Mačičák – otvoril opätovne tému rýchlosti v obci, ktorá sa nedodržiava
a ohrozuje obyvateľov - cez obec prechádzajú veľké nákladné autá z drevom, štrkom.
Opýtal sa na štádium riešenia projektov – meranie rýchlosti, semafóry.
- Prednosta OcÚ – uviedol, že projekty sú v štádiu riešenia a čaká sa schválenie.
- Ján Vida – súhlasil s predrečníkom a upozornil na problémy obyvateľov pri vychádzaní
z dvorov pri nedodržiavaní rýchlosti smerom od Kežmarku.
- Starostka – uviedla, že v obci sa bude riešiť zníženie rýchlosti osadením spomaľovačov, ale
štátnu cestu obec týmto spôsobom riešiť nemôžu.
- MUDr. Cyril Václav – požiadal, aby sa zastupiteľstvo vrátilo k bodu, ktorý sa prejednáva –
k interpeláciam poslancov – v rámci interpelácií požiadal starostku, o vysvetlenie, čo ju
viedlo k podaniu trestného oznámenia na bývalého starostu a zároveň požiadal poslancov,
aby mu udelili slovo v zmysle rokovacieho poriadku a zákona podľa § 12 ods. 8 písm. b)
- p. Bystrík Václav – sa vyjadril k niektorým bodom, ktoré odzneli na zastupiteľstve. Nevie
o tom, že ku kompostárni bolo potrebné stavebné povolenie. K žiadosti pána Stupáka
uviedol, že pozemok na odkúpenie musí prejsť znaleckým posudkom, nedoporučuje zmenu
územného plánu obce, osobne a aj písomne o tom informoval p. Stupka. Ďalej uviedol, že
obec bola odovzdaná v dobrom stave, zveľadená majetkovo, a nikdy predtým neprevzalo
zastupiteľstvo v rezervnom fonde toľko peňazí. Poukázal na znevažovanie jeho práce
a podanie trestného oznámenia na jeho osobu starostkou a prednostom za škodu, ktorú
spôsobil obci 32 000 €. Opýtal sa starostky prečo bolo na neho podané trestné oznámenie a
akým spôsobom sa dostali k tomu číslu.
- Starostka – uviedla, že poukázala na to, že bol porušený zákon č. 138/1991 o majetku obcí,
kde obec nemôže priamym predajom previesť majetok obce na súkromnú osobu, ktorá je
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v tejto obci starostom, poslancom, prednostom OcÚ – čo bolo v tomto prípade, ďalej
zamestnancovi obce, hlavnému kontrolórovi a blízkej osobe - uvedených písmenách a) až f).
Pretože k porušeniu zákona došlo a až po upozornení občanov bolo uznesenie zrušené a boli
podniknuté nové kroky. V konečnom dôsledku však obecný majetok získal aj tak syn
bývalej prednostky. A na záhrade dali obyvatelia pozemky k predanej nehnuteľnosti obci na
verejný účel a obec to predala starostovému synovcovi. Druhá vec sa týkala firmy AKU
AGRO, prednostka bola zamestnankyňou obce od roku 2016 a bola podpísaná na
dokumentoch spolu so starostom a jej manželom – porušenie zákona 552/2003 o výkone
práce vo verejnom záujme §8 ods. 2 písm. b) – zamestnanec nesmie sprostredkúvať pre seba
alebo inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný styk zo štátom, obcou atď. Ďalej
uviedla, že bude riešiť všetky porušenia zákonov v obci a je ich dosť.
- Ing. Jaroslav Mačičák – poznamenal, že bol poslancom aj v minulom období a že odpredaj
odhlasovali poslanci a on bol jedným z nich, ktorý hlasoval za a urobil tak podľa svojho
svedomia na základe dostupných informácií, ktoré boli k dispozícií v danú chvíľu a daný
čas.
- Pavol Bjalončík:
- súhlasil s bývalým starostom, že parcely vykúpil, dneska by ležali ladom lebo tí
súkromníci, ktorých presvedčil o odpredaji neboli schopní to zjednotiť.
- uviedol, že sa mu nepáči atmosféra a útoky na zastupiteľstve ako napr. na tomto
zastupiteľstve voči kontrolórke a že v minulom volebnom období boli veľmi dobré
vzťahy, podotkol, že verí, že sa to zmení.
- k žiadosti p. Stupáka uviedol, že žiadosť bola stiahnutá z rokovania a podľa jeho
názoru je potrebné žiadosť vybaviť a nečakať, kým prídu. Územný plán je platný a ak
sa bude meniť potom môže pani z Lendaku riešiť svoju požiadavku na zmenu.
- Prednosta OcÚ reagoval na poslanca Bjalončíka – že bolo zasiahnuté do ústavných práv
občanov a obec by mala hľadať nejaký konsenzus – ak obec chce na tomto pozemku cestu,
musí hľadať spôsob ako sa s vlastníkom pozemku dohodnúť. Územným plánom obce bola
znehodnotená hodnota ich pozemku.
- Ing. Jaroslav Mačičák – navrhol na uvedený pozemok vyhotoviť znalecký posudok obcou
a na ďalšom zastupiteľstve sa tým budú poslanci zaoberať. Podotkol, že Územný plán obce
bol zverejnený a občania si mohli k nemu uplatniť pripomienky na druhej strane je za
hľadanie riešenia výhodného pre obidve strany.
- p. Iveta Malinová – sa opýtala bývalého starostu, či nebola povinnosť obce informovať
občanov dotknutých pozemkov, či naozaj stačilo niečo vyvesiť na tabuľu. Spomenula to
z toho dôvodu, že aj jej sa stalo, že má zrazu pozemok v strede ihriska a preto sa jej táto
situácia vlastne tiež dotýka. Opýtala sa, či sa obec nemala spýtať občana, že tam pôjde cesta.
- Prednosta OcÚ – konštatoval, že neznalosť zákona neospravedlňuje, že proces schvaľovania
územného plánu je z časového hľadiska dlhý a obec má povinnosť zverejniť ÚP na úradnej
tabuli k pripomienkovaniu občanov, ktorý si to majú sledovať. Ale je potrebné zaslať
žiadosť na podateľňu OcÚ a bude sa to riešiť pri čiastkovej zmene územného plánu obce
k spokojnosti občanov a obce.
- Ján Vida :
- uviedol, že ho mrzí podané trestné oznámenie a že poslanci o tom nič nevedeli,
a nemyslí si, že to bol taký problém, aby to riešila polícia ako trestné oznámenie.
- poukázal na nerovnosť asfaltu na cyklochodníku oproti ostatným cyklochodníkom
a v jednej časti chodníka je veľká špára - nad prvým kopčekom nad cigánkou, ktorú
môžu zväčšiť mrazy. Upozornil aj na prípadnú výsadbu stromov okolo chodníka lebo
korene môžu narušiť povrch.
- dal do pozornosti výzvu na budovanie chodníkov – do konca septembra.
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opýtal sa na cestu v IBV.
Ján Vida pokračoval, že Tomáš Gemza hovoril o nedokončenom rigole – k tomu
navrhol aby sa mohol ešte pred zimou dokončiť až ku Kalafutovi, aby tam nedošlo
k úrazu.
- na cintoríne je poškodený plot za Petrom Smoleňom. Dom č. 45 Masorovci– oproti
je rigol, kde vykonávajú niektorí občania potrebu, malo by sa s tým niečo robiť –
vykopať to, zatrávniť a zakázať znečisťovanie pod hrozbou pokuty.
- k novej budove v osade – fasáda je poškodená, špinavá.
- na cintoríne v osade je poškodený plot.
- spomenul túlavých psov – na ceste na družstvo, ktoré ohrozujú deti, ktoré chodia
jazdiť na kone.
- ku kontrolórke sa vyjadril, že sa mu zdá divné, že popri svojmu zamestnaniu má byť
na úrade počas pracovnej doby, prečo nemôže mať kľúče a byť na úrade po
pracovnej dobe, keď nemá plný úväzok.
- Starostka – k ceste IBV uviedla, že obec čaká na stavebné povolenie, pozemky už sú
vysporiadané . Práce na rigoloch sa budú realizovať postupne, teraz je potrebné riešiť
havarijný stav telocvične a všetko závisí od financií. Ku kontrolórke sa vyjadrila, že
kontrolórka má v pracovnej zmluve 10 hodín týždenne prácu na obecnom úrade nie na doma
a v pracovnoprávnych vzťahoch podlieha kontrolórka starostke obce. Ku cyklochodníku - od
realizátora projektu má obec vyjadrenie, že je to v medziach normy. Oplotenie v obci sa
bude riešiť až po oplotení cintorína v osade, pretože prevádzková budova je neskolaudovaná
od roku 2013, je to mokré a oplotenie sa rozpadáva. Čo sa týka fasády novej MŠ v osade, je
tam platená hliadka, ktorá dozerá na poriadok v osade. Upozornenia obdržali.
- Mgr. Slávka Birošíková:
- opýtala sa na domy č. 11 a 45 nielen ohľadom psov ale aj na stav týchto domov,
ktoré sú na spadnutie a na množstvo ľudí, ktorí tam bývajú, či má obec alternatívu
ak by sa niečo stalo, ako by sa zabezpečilo náhradné ubytovanie.
- požiadala vedenie obce o poskytovanie informácií o uskutočňovaných akciách
v obci lebo poslanci nemajú tieto informácie kompletné a navrhla, aby sa tieto
informácie zasielali emailom aspoň 1 x mesačne s uvedením kedy začína akcia, aký
je program a ako sa obec bude podieľať finančne na týchto akciách.
- Prednosta OcÚ – uviedol, že v krízových situáciách bude obec spolupracovať s príslušnými
úradmi a charitou.
- MUDr. Cyril Václav – navrhol, aby formou uznesenia bola uložená hlavnej kontrolórke
úloha na vykonanie kontroly pracovnej zmluvy prednostovi OcÚ a aby informácia bola
poskytnutá na ďalšom zastupiteľstve, či môže prednosta pôsobiť na dvoch pracoviskách – na
OcÚ a v ZŠ, ako má ošetrený plný úväzok. Uviedol, že ak mu prednosta alebo niekto pošle
pracovnú zmluvu nebude požadovať kontrolu hlavnou kontrolórkou.
- Prednosta OcÚ – uviedol, že pracovná zmluva spadá pod ochranu osobných údajov. Ďalej
uviedol, že pred nástupom na úrad pracoval v ZŠ - 4 dni V pradiarni a jeden deň v dedine.
Po nástupe na OcÚ si škola našla náhradu na 4 dni, ale nenašla náhradu na 1 deň. Vyšiel
škole v ústrety a s povolením starostky obce pracoval 1 deň v škole, ktorý si nadrábal mimo
pracovnej doby a od 1. septembra už nie je pedagogickým zamestnancom školy.
Hlavnej kontrolórke odovzdal prednosta súhlas od starostky obce k vykonávaniu
pedagogickej činnosti priamo na zastupiteľstve.
-

Predsedníčka návrhovej komisie prečítala poslanecký návrh uznesenia MUDr. Cyrila Václava
Hlasovanie k uzneseniu č. 66
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
13

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch uložilo hlavnej kontrolórke skontrolovať pracovnú zmluvu
prednostovi OcÚ
uznesením č. 66
10. Rôzne.
10.1. Október – mesiac úcty k starším.
Starostka informovala poslancov o organizovaní mesiaca úcty k starším v obci dňa 26.10.219
o 13.00 hod, so zabezpečením obeda a hudby.
V diskusii k bodu č. 10.1 vystúpili: Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 67
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie návrh starostky obce na schválenie
uznesením č. 67
10.2. Žiadosť o navýšenie dotácie z rozpočtu obce Rakúsy pre DHZ.
Starostka poprosila vedenie DHZ o vyjadrenie sa k žiadosti. Nikola Vojtaššáková predniesla
dôvody žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru na zvýšenie dotácie o 400 €.
V diskusii k bodu č. 10.2 vystúpili:
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 68
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť o navýšenie z rozpočtu obce
DHZ, súhlasilo s navýšením rozpočtu, podprogramu 4.1.o sumu 400 €
uznesením č. 68
10.3. Osobitný príjemca.
Starostka informovala poslancov o osobitnom príjemcovi, ktorý predstavoval v mesiacoch júl
sumu 1 767,13 € a v auguste 1 495,50 €.
V diskusii k bodu č. 10.3 vystúpili: K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
10.4. Návrh organizácie školy.
Starostka uviedla, že organizáciu školy dostali poslanci písomne, počet žiakov v novom
školskom roku je 679 a počet tried 40.
V diskusii k bodu č. 10.4 vystúpili: K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
11. Diskusia.
Starostka obce otvorila diskusiu.
V diskusii v bode č. 12 vystúpili:
Poslanci diskutovali o nelegálnych stavbách v blízkosti cintorína na podnet Urbáru.
- Jozef Pitoňák – vrátil sa k žiadosti p. Stupáka, ktorá bola stiahnutá z rokovania
zastupiteľstva a podotkol, že sa tento problém pozemkov týka viacerých obyvateľov, aj jeho
ako spoluvlastníka časti pozemku a bol by rád, aby sa našlo prijateľné riešenie pre obec ako
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aj obyvateľov lebo ani on nevedel, že došlo k schváleniu nového územného plánu obce, že
tam vznikla oddychová zóna a tým vznikla rovnaká situácia ako pri p. Stupákovi a
p. Malinovej - pozemky boli znehodnotené a uvítali by ich zmenu na pôvodný stav - na
pozemky stavebné, tak ako to bolo pred zmenou ÚP.
Poslanci diskutovali o schválenom Územnom pláne obce o regulatívoch pri jeho
schvaľovaní. Žiadosti občanov budú prerokované v zastupiteľstve. Bude sa pripravovať
čiastková zmena ÚP obce a budú sa riešiť všetky žiadosti a podnety občanov.
- p. Štefan Vdovjak – predložil žiadosť starostke a poslancom, v ktorej žiada o vybudovanie
kanalizačnej vetvy k domu - nie prípojky, ako to uviedol v predchádzajúcej žiadosti.
Opýtal sa v akom štádiu je požiadavka jeho otca o prešetrenie fakturovania zemiakov AKU
AGRO obci, ktorú predložil na predchádzajúcom zastupiteľstve.
- MUDr. Cyril Václav – osvojil si túto myšlienku prešetrenia ceny dodávania zemiakov AKU
AGO a súčasného dodávateľa a predložil poslanecký návrh uznesenia.
- Prednosta OcÚ – upozornil poslancov na to, že uzatvorená zmluva medzi obcou a AKU
AGRO bola uzatvorená nezákonne a nesúvisí to s cenou zemiakov.
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala poslanecký návrh uznesenia MUDr. Cyrila Václava
Hlasovanie k uzneseniu č. 69
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch uložilo hlavnej kontrolórke obce skontrolovať cenu
dodávania zemiakov AKU AGRO a súčasného dodávateľa
uznesením č. 69
- p. Vaverčák – upozornil poslancov na škodu, ktorá mu vzniká na majetku v súvislosti
s budovaním cesty a chodníka kolo jeho domu – chodník je nad úrovňou základov plotu
a preto sa mu rozsypuje, tam kde nie je chodník plot je v poriadku. Bývalý starosta ho
žiadal, aby sa dostavil na ústne pojednávanie a doložil písomnosti ako stavebné povolenie,
ale on staval plot v 70 roku a vtedy na plot nebolo potrebné stavebné povolenie len
ohlásenie drobnej stavby. Požiadal obec prešetriť, kto projektoval tento chodník.
- p. Jakub Gallik – opýtal sa čo poslancov viedlo k navýšeniu odmeny poslancov z malej
sumy na 200 €, keď sa na zastupiteľstve spomína šetrenie verejných financií.
- MUDr. Cyril Václav – povedal, že navýšenie odmeny bol jeho návrh a mohol navrhnúť aj
400 € za zasadnutie a ešte by to bolo v súlade so zákonom.
- Pavol Bjalončík – uviedol, že poslanci aj v minulosti rokovali o plate starostu ale ich
odmena bola na úrovni 30 € v hrubom.
12. Záver.
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ a ukončila
zasadnutie 6. obecného zastupiteľstva o 22:10 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 6. OZ zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom
sídle obce http://www.rakúsy.sk
Prílohy k zápisnici:
1. Smernica č. 1/2019 o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti
2. Návrh na zmenu rozpočtu obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 6/2019.
3. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu k 30.6.2019.
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4. Záznam z monitorovania plnenia programového rozpočtu k 30.62019.

Zápisnicu zapísala: Mgr. Silvia Pitoňáková v. r.
Overovatelia zápisnice:
Miroslav Bilý v. r.
Peter Gábor v. r.
PaedDr. Jaroslav Vaľo v. r.
prednosta OcÚ
Mgr. Lenka Fedáková v. r.
starostka obce
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