ZÁ PI S N I CA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 13. mája 2019.
Prítomní poslanci : 7 - Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný, Miroslav Bilý,
Peter Gábor, Bc. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Ján Vida.
Neprítomný /í/ : Dostavili sa neskôr : 17.25 hod. - Pavol Bjalončík, 17.55 hod. - Bc. Slávka Birošíková.
Odišiel z rokovania OZ: 18.30 hod. MUDr. Cyril Václav.
Pozvaná : hlavná kontrolórka Božena Malinová, Mgr. Marcela Fiffíková – ekonómka OcÚ.
Ostatní prítomní : starostka obce Mgr. Lenka Fedáková, prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav
Vaľo, občania.
Začiatok a koniec 4. OZ : 17.03 hod. – 20.32 hod.
Zasadnutie 4. OZ otvorila starostka obce. Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov 7.
1. Otvorenie zasadnutia 4. OZ, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
Starostka Mgr. Lenka Fedáková navrhla členov návrhovej komisie:
a) predseda návrhovej komisie: Bc. Jozef Pitoňák
b) členovia: Miroslav Bilý, Pavol Bjalončík
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a hlasovali nasledovne:
Prezentácia: 7
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Starostka navrhla za overovateľov zápisnice : Peter Gábor, Ing. Jaroslav Mačičák
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a hlasovali nasledovne:
Prezentácia: 7
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Ing. Máriu Bačíkovú.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
2. Schválenie programu 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 4. OZ uvedený v pozvánke, bol zverejnený na
úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 6.5.2019. Prečítala program 4. OZ a
navrhla doplnenie bodu č. 10.6 v rôznom : Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku do
Poľska od Ružencového bratstva.
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
2. Schválenie programu 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce.
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018.
6. Informácia o plnení rozpočtu obce k 31.3.2019 a o prijatých rozpočtových opatreniach
starostkou obce: č. 1 zo dňa 19.3.2019 a č. 2 zo dňa 27.3.2019.
7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3.
8. Schválenie Dodatku č.1 k Zásadám odmeňovania poslancov a volených funkcionárov v
obci Rakúsy.
9. Interpelácie poslancov.
10. Rôzne.

10.1. Predaj pozemku C KN parc. č. 2249/87 zastavané plochy a nádvoria o výmere 51
m2 vo vlastníctve obce Rakúsy v k. ú. Rakúsy. manželom Františkovi Gáborovi
a Renáte Gáborovej, Rakúsy 232.
10.2. Predaj pozemku C KN parc. č. 1054/232 kultúry zastavané plochy a nádvoria
o výmere 45 m2 vo vlastníctve obce Rakúsy v k. ú. Rakúsy, Lucii Mirgovej,
Rakúsy 287.
10.3. Žiadosť Milana Andráša, Rakúsy 6 o odkúpenie obecného pozemku C- KN parc.
463 o výmere 75m2.
10.4. Žiadosť Bc. Mareka Vdovjaka, Rakúsy 103 o vybudovanie parkovacích miest pred
nehnuteľnosťou Rakúsy č. 103.
10.5. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na cestovné do Košíc pre eRko.
10.6. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku do Poľska od Ružencového
bratstva.
11. Diskusia.
12. Záver.
Prezentácia: 7
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Poslanci schválili program 4. zasadnutia OZ s doplnením bodu č. 10.6.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
3. Kontrola uznesení.
Starostka konštatovala, že na 3. OZ dňa 18.3.2019 boli prijaté uznesenia č. 18 až 33, ktoré sa
plnia priebežne. Uznesenia č. 28 a 29, ktorými zastupiteľstvo schválilo zámer odpredať obecný
pozemok ako prípad osobitného zreteľa bude predmetom rokovania v bode rôzne pod č. 10.1 a
pod č. 10.2.
V diskusii k bodu č. 3 vystúpili:
- predseda komisie stavebnej, bytovej a sociálnej Ján Vida informoval poslancov o miestnej
ohliadke pozemkov v osade v súvislosti s uznesením č. 28 a 29 a konštatoval, že pozemky
nie sú v ochrannom pásme a je možný ich odpredaj.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
4. Informatívna správa o stave obce.
Starostka obce oboznámila poslancov o zistených skutočnostiach od jej nástupu do funkcie, od
15.12.2018 a poskytla informácie najmä o zrealizovaných prácach od posledného zastupiteľstva,
o akciách a podujatiach v obci a o plánovaných aktivitách najmä:
- úprava cesty pri družstve, vyhĺbenie, vysypanie makadamom, utlačenie povrchu,
- vyčistenie vstupu na družstvo, odstránenie skládky zeminy a odpadu, vyukladanie učiek
a materiálu na rigoly,
- zabezpečenie stravných balíčkov pre deti od COOP Jednota,
- orezanie stromov v obci,
- vyčistenie rigolu za p. Ploščicom, za p. Talárovou,
- uprataný dom u Oščadnického na náklady obce, z dôvodu prebratia stavby v zlom stave,
- upravené futbalové ihrisko - oplotenie, striedačky, brány-navarené háky, vynovená
konštrukcia, nalakovanie,
- úprava nerovností na hokejbalovom ihrisku – navarené jakle, zabetónovaná podlaha pod
oplotením,
- vyspravená, napenetrovaná vodná nádrž, ešte bude nasledovať náter špeciálnou farbou
v dvoch vrstvách v najbližšom období,
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- prekrytie rigolu v osade učkami,
- vyčistený a vyplanírovaný terén v okolí bytoviek v osade,
- pracuje sa na osadení smetných košov v osade, aby sa zabránilo sypaniu odpadu na cestu
a po okolí lebo v osade sú umiestnené iba veľkoobjemové kontajnery.
Uskutočnené akcie:
Deň Rómov v osade - deťom bolo poskytnuté občerstvenie zo strany obce a organizovaná
zbierka a aj následné poskytnutie materiálu pre požiarom postihnuté rodiny v osade,
hokejbalový zápas: osada – dedina, víťaz dostal pohár starostky obce, stavanie májov v obci,
Majáles a prvomájový sprievod obcou s programom na obecnom úrade, krížová cestu pre
eRkárov, Deň matiek.
Starostka informovala poslancov o plánovanej aktivite obce – zakúpení zberných nádob
na bio-odpad a zabezpečenie vlastnej kompostárne. Ďalej uviedla, že na OcÚ sa pracuje na
platných smerniciach či dokumentoch obce ako: štatút obce, pracovný poriadok, organizačný
poriadok, poriadok odmeňovania zamestnancov, smernica na používanie pečiatok, smernica
finančnej kontroly, vedenie pokladnice a iné dokumenty obce, pretože niektoré dokumenty sú už
mnohoročné a neplatné.
V diskusii k bodu č. 4 vystúpili:
- MUDr. Cyril Václav – požiadal starostku o zaslanie informatívnej správy.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018.
Starostka konštatovala, že návrh záverečného účtu bol doručený poslancom a bol vyvesený,
zverejnený dňa 23.4.2019 na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce v zákonom stanovených
lehotách k pripomienkovaniu. K uvedenému návrhu neboli žiadne pripomienky zo strany
fyzických ani právnických osôb. Záverečný účet obsahuje: rozpočet obce na rok 2018, rozbor
plnenia príjmov za rok 2018, rozbor čerpania výdavkov za rok 2018, prebytok/schodok
rozpočtového hospodárenia za rok 2018, tvorbu a použitie prostriedkov fondov, bilanciu aktív a
pasív k 31.12.2018, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018, údaje o hospodárení
rozpočtových organizácií, prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám, finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: zriadeným a založeným právnickým
osobám, štátnemu rozpočtu, rozpočtom iných obcí. Hodnotenie plnenia programov obce.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu: Kontrolórka uviedla, že
k záverečnému účtu bolo poslancom zaslané stanovisko písomne a že odporúča poslancom
schválenie Záverečného účtu Obce Rakúsy za rok 2018 a celoročné hospodárenie s výrokom
bez výhrad.
Vyjadrenie predsedu komisie finančnej: Ing. Jaroslav Mačičák odporučil schválenie
záverečného účtu bez výhrad.
Na zasadnutie sa dostavil o 17.25 hod. Pavol Bjalončík.
V diskusii k bodu č. 5 vystúpili:
- MUDr. Cyril Václav – požiadal ekonómku o vysvetlenie schodku hospodárenia vo výške
681 686,56 €.
- ekonómka – vysvetlila poslancom, že za výsledok rozpočtového hospodárenia sa berie
rozdiel bežného a kapitálového rozpočtu, pričom bežný rozpočet bol s prebytkom
320 646,64 € a kapitálový rozpočet bol so schodkom - 999 467,42 €, čo predstavuje schodok
vo výške - 678 820,78 € (strana 12 záverečného účtu), navýšený o finančné prostriedky zo
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štátneho rozpočtu na sumu - 681 686,50 €. Tento schodok bol krytý (strana 13 záverečného
účtu) zo zostatku finančných operácií (rozdiel príjmov a výdavkov finančných operácií) zo
sumy 930 791,06 € (930 791,06 € - 681 686,50 € = 249 104,56 €). Zostatok finančných
operácií vo výške 249 104,56 € je návrhom pre poslancov na tvorbu rezervného fondu.
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že vzniknutý schodok je relatívne veľký, ale v rozpočte sa
počítalo s vyčlenenými prostriedkami na výstavbu telocvične a rátalo sa aj s tým, že bude
tento schodok financovaný z vlastných prostriedkov obce.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 34
Prezentácia: 8
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 1
nehlasovali: 0
Zdržal sa: Pavol Bjalončík
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky a
stanovisko k Záverečnému účtu Obce Rakúsy za rok 2018, schválilo Záverečný účet Obce
Rakúsy za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad, zobralo na vedomie schodok
rozpočtového hospodárenia po úprave vo výške 681 686,50 EUR a schválilo použitie zostatku
finančných operácií v sume 249 104,56 EUR na tvorbu rezervného fondu
uznesením č. 34
6. Informácia o plnení rozpočtu obce k 31.3.2019 a o prijatých rozpočtových opatreniach
starostkou obce: č. 1 zo dňa 19.3.2019 a č. 2 zo dňa 27.3.2019.
Starostka obce uviedla, že čerpanie rozpočtu k 31.3.2019, rozpočtové opatrenie č. 1 a č. 2 boli
poslancom zaslané písomne. Navrhla k tomuto bodu programu prijať 4 uznesenia t. j. zobrať na
vedomie čerpanie rozpočtu, úpravu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č.1 a č.2, schváliť
prerozdelenie rezervného fondu na kapitálové výdavky súvisiace s obstarávaním vo výške:
298 067 EUR na cyklotrasy, miestnu komunikáciu a autobusovú zastávku v osade, 68 707 EUR
na materskú školu a 45 000 EUR na základnú školu.
V diskusii k návrhu uznesenia č. 35. vystúpili:
- Ing. Jaroslav Mačičák – upozornil na prekročenie čerpania finančného rozpočtu ZŠ s MŠ
strana 7 v časti výpočtová technika, členené pod číslom 633002, kde vyskočila
424 % zaťaženosť tzn., že rozpočet bol schválený v sume 3 000 € a skutočný stav čerpania
je 12 725 € t. j. mínus 9 725 €, čo je potrebné upraviť na skutočný stav.
- Mgr. Marcela Fiffíková - potvrdila, že je potrebné upraviť rozpočet ZŠ s MŠ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 35
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce
k 31.3.2019 a odporučilo ZŠ s MŠ Rakúsy úpravu položky v rozpočte pod číslom 633002 –
výpočtová technika
uznesením č. 35
V diskusii k návrhu uznesenia č. 36. vystúpili:
- Ing. Jaroslav Mačičák – vysvetlil poslancom, že rozpočtové opatrenia vychádzajú
z aktuálnych príjmov pre jednotlivé členenia, ktoré boli zaslané z okresného úradu
a uvedené čísla odkonzultoval s ekonómkou.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 36
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie 1. zmenu rozpočtu Obce Rakúsy
vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením starostky obce č. 1/2019 zo dňa
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19.3.2019, v zmysle vnútorného predpisu - Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce Rakúsy, § 21, ods. 1 (o postupe a zaraďovaní prostriedkov do rozpočtu obce) podľa
priloženej prílohy:
Schválený
rozpočet na
rok 2019
3 890 298

1. zmena
rozpočtu na
rok 2019
+ 82 349

Rozpočet na
rok 2019 po
1. zmene
3 972 647

2 700

+ 8 470

11 170

Kapitálové príjmy-obec

231 000

0

231 000

Finančné operácie príjmové-obec

202 000

0

202 000

4 325 998

+ 90 819

4 416 817

Schválený
rozpočet na
rok 2019
1 628 300

1. zmena
rozpočtu na
rok 2019
+ 44 470

Rozpočet na
rok 2019 po
1. zmene
1 672 770

2 003 403

+ 46 349

2 049 752

693 067

0

693 067

1 228

0

1 228

4 325 998

+ 90 819

4 416 817

Bežné príjmy-obec
Bežné príjmy-RO

Príjmy spolu

Bežné výdavky-obec
Bežné výdavky-RO
Kapitálové výdavky-obec
Finančné operácie výdavkové-obec
Výdavky spolu

uznesením č. 36
V diskusii k návrhu uznesenia č. 37. vystúpili: Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 37
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie 2. zmenu rozpočtu Obce Rakúsy
vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením starostky obce č. 2/2019 zo dňa
27.3.2019, v zmysle vnútorného predpisu - Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce Rakúsy, § 21, ods. 1 (o postupe a zaraďovaní prostriedkov do rozpočtu obce) podľa
priloženej prílohy:

Bežné príjmy-obec
Bežné príjmy-RO
Kapitálové príjmy-obec
Finančné operácie
príjmové-obec
Príjmy spolu

Schválený
rozpočet na
rok 2019
3 890 298
2 700
231 000
202 000

Rozpočet na
rok 2019 po
1. zmene
3 972 647
11 170
231 000
202 000

2. Zmena
rozpočtu na
rok 2019
+ 2 123
0
0
0

Rozpočet na
rok 2019 po
2. zmene
3 974 770
11 170
231 000
202 000

4 325 998

4 416 817

+ 2 123

4 418 940
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Bežné výdavky-obec
Bežné výdavky-RO
Kapitálové výdavkyobec
Finančné operácie
výdavkové-obec
Výdavky spolu

Schválený
rozpočet na
rok 2019
1 628 300
2 003 403
693 067

Rozpočet na
rok 2019 po
1. zmene
1 672 770
2 049 752
693 067

2. Zmena
rozpočtu na
rok 2019
+ 2 123
0
0

Rozpočet na
rok 2019 po
2. zmene
1 674 893
2 049 752
693 067

1 228

1 228

0

1 228

4 325 998

4 416 817

+ 2 123

4 418 940

uznesením č. 37
V diskusii k návrhu uznesenia č. 38. vystúpili:
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že je potrebné presunúť finančné prostriedky z rezervného
fondu na pokrytie výdavkov na MŠ a iné nevyhnutné výdavky na investičné aktivity obce
v znení návrhu uznesenia.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 38
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo použitie rezervného fondu na kapitálové
výdavky: na obstaranie cyklotrasy, miestnej komunikácie a autobusovej zastávky
s príslušenstvom v osade v sume 298 067 EUR, na obstaranie materskej školy v sume
68 707 EUR a na obstaranie základnej školy v sume 45 000 EUR
uznesením č. 38
7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3.
Starostka obce uviedla, že podklady na prijatie rozpočtového opatrenia č. 3 boli poslancom
zaslané. Zmeny po schválení budú zapracované do jednotlivých programov a podprogramov
programového rozpočtu obce podľa prílohy.
Vyjadrenie predsedu komisie finančnej: Ing. Jaroslav Mačičák konštatoval, že úpravy
rozpočtu v návrhu sú podľa reálnych požiadaviek, s ohľadom na pokrytie nákladov na
dofinancovanie MŠ, cyklotrasu, parkovisko a iné aktivity obce.
V diskusii k bodu č. 7 vystúpili: Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 39
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo 3. zmenu rozpočtu Obce Rakúsy vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods.
2 písm. b), c), d) 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:

Bežné príjmy-obec
Bežné príjmy-RO
Kapitálové príjmy-obec

Schválený
rozpočet na
rok 2019
3 890 298
2 700
231 000

Rozpočet na
rok 2019 po
2. zmene
3 974 770
11 170
231 000

3. Zmena
rozpočtu na
rok 2019
+ 45 175
0
- 57 900

Rozpočet na
rok 2019 po
3. zmene
4 019 945
11 170
173 100
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Finančné operácie
príjmové-obec
Finančné operácie
príjmové-RO
Príjmy spolu

Bežné výdavky-obec
Bežné výdavky-RO
Kapitálové výdavkyobec
Finančné operácie
výdavkové-obec
Výdavky spolu

202 000

202 000

+ 211 584

413 584

0

0

+ 121

121

4 325 998

4 418 940

+ 198 980

4 617 920

Schválený
rozpočet na
rok 2019
1 628 300
2 003 403
693 067

Rozpočet na
rok 2019 po
2. zmene
1 674 893
2 049 752
693 067

3. Zmena
rozpočtu na
rok 2019
+ 162 155
+ 121
+ 36 704

Rozpočet na
rok 2019 po
3. zmene
1 837 048
2 049 873
729 771

1 228

1 228

0

1 228

4 325 998

4 418 940

+ 198 980

4 617 920

uznesením č. 39
8. Schválenie Dodatku č.1 k Zásadám odmeňovania poslancov a volených funkcionárov v
obci Rakúsy.
Starostka informovala poslancov, že s účinnosťou od 1. februára 2019 nadobudol účinnosť
zákon č. 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení a novelizácia zákona upravuje podmienky odmeňovania zástupcu
starostu obce a toto odmeňovanie ponecháva vo výhradnej kompetencii starostu obce.
Z uvedeného dôvodu navrhla upraviť túto zmenu aj v Zásadách odmeňovania poslancov
a volených funkcionárov v obci Rakúsy v znení navrhovaného Dodatku č. 1.
Na zasadnutie sa dostavila o 17.55 hod Bc. Slávka Birošíková.
V diskusii k bodu č. 8 vystúpili:
- Starostka – vyzvala poslancov na predloženie písomných návrhov na určenie odmien
členov komisií a uviedla, že požiadavka poslancov na vyplácanie týchto odmien dva krát
ročne bola zapracovaná do Dodatku č.1.
Po diskusii poslancov bolo uzavreté, že návrh odmien je v kompetencii starostky, z tohto
dôvodu nie je potrebné zasielať písomné návrhy poslancov.
- MUDr. Cyril Václav – opýtal sa, aké úlohy sa požadujú od zástupcu starostu, ktorý nie je
dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, ak zákon predpokladá odmenu až do výšky 70 %
platu starostu, čo nie je malá suma.
- Starostka – uviedla, že podľa zákona odmenu zástupcovi určuje starosta zo základného
platu starostu, na základe písomného poverenia, s popisom úloh a že ak príjme rozhodnutie
o určení odmeny zástupcovi, oznámi to na webovom sídle obce v súlade so zákonom lebo
zatiaľ o tom nerozhodla. starostky, z tohto dôvodu nie je potrebné zasielať písomné
návrhy poslancov.
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že informácia o zmene odmeny zástupcu starostu je pre
neho nová a že sa dohodol so starostkou, že pred jej určením sa stretnú a prerokujú rozsah
činností zástupcu v súlade s novelou zákona a potrebami obce.
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Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 40
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov
a volených funkcionárov v obci Rakúsy zo dňa 10. januára 2019 v súlade s čl. 7 ods. 7.3
uvedených Zásad s účinnosťou od 1.6.2019
uznesením č. 40
9. Interpelácie poslancov
Starostka uviedla, že poslanec podľa § 25 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení je
oprávnený interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce a preto aj do
budúcnosti bude súčasťou programu OZ aj bod programu interpelácie poslancov.
V diskusii k bodu č. 9 vystúpili:
- Ing. Jaroslav Mačičák – informoval poslancov o valorizácií platu starostky a kontrolórky v roku
2019, ktorá vychádza zo zákona a je odvodená od priemerného mesačného zárobku v NH za
rok 2018 a predstavuje sumu 1013 €. U starostky sa táto suma vynásobí koeficientom, ktorý
zodpovedá počtu obyvateľov v obci Rakúsy (2,41) a suma sa navýši o 20 %, čo bolo schválené
poslancami ako navýšenie základného platu starostky. U kontrolórky sa táto suma vynásobí
koeficientom, ktorý zodpovedá počtu obyvateľov v obci Rakúsy (1,68) v závislosti na
schválený čiastkový úväzok a navýši o mesačnú odmenu schválenú poslancami vo výške 30 %.
- MUDr. Cyril Václav – opýtal sa, ktorí poslanci sa ospravedlnili z plánovaného zasadnutia
obecného zastupiteľstva dňa 9.5.2019 a prečo sa presunulo plánované OZ na deň 13.5.2019?
- starostka – uviedla, že svoju neúčasť na OZ dňa 9.5. oznámil Ing. Jaroslav Mačičák, ktorý je
predsedom finančnej komisie a jej zástupcom. S ohľadom na schvaľovanie dôležitých
dokumentov na OZ ako záverečný účet, čerpanie prostriedkov z rezervného fondu,
schvaľovanie rozpočtového opatrenia č.3 považovala jeho účasť na OZ ako potrebnú a preto
presunula OZ na deň 13.5.
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že požiadal starostku o presun OZ lebo sa plánovaného
termínu nemohol zúčastniť a považoval za dôležité, aby sa k rozhodujúcim schvaľovaným
dokumentom obce, ktoré súvisia s finančnými prostriedkami a hospodárením obce ako
predseda finančnej komisie vyjadril.
- Pavol Bjalončík – uviedol, že aj jemu zmena termínu narušila program a aj preto prišiel na OZ
neskôr a mohol sa niekto aspoň opýtať poslancov, či so zmenou termínu zasadnutia súhlasia.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
10. Rôzne.
10.1. Predaj pozemku C KN parc. č. 2249/87 zastavané plochy a nádvoria o výmere
51 m2 vo vlastníctve obce Rakúsy v k. ú. Rakúsy. manželom Františkovi
Gáborovi a Renáte Gáborovej, Rakúsy 232.
Starostka konštatovala, že na 3.OZ, dňa 18.3.2019 bol schválený zámer prevodu majetku
podľa osobitného zreteľa, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce
v zákonom stanovenej lehote minimálne 15 dní. K uvedenému zámeru neboli pripomienky zo
strany fyzických ani právnických osôb. Uvedený odpredaj obecného pozemku súvisí s
vysporiadaním pozemku pod jestvujúcou stavbou majiteľov a na schválenie odpredaja je
potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov.
V diskusii k bodu č. 10.1 vystúpili:
- Ing. Jaroslav Mačičák – poznamenal, že na obci by mal byť prístroj gps podľa, ktorého sa dá
lokalizovať parcela, aby sa predišlo odpredaju obecného pozemku bez spojitosti na územný
plán obce, aby nebola narušená možná koncepcia rozvoja osady.
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- Jána Vida, predseda stavebnej, bytovej a sociálnej komisie – uviedol, že boli na ohliadke
v osade a že ide o majetkovo právne vysporiadanie pozemku pod jestvujúcim domom aj
v tomto aj v tom druhom prípade a tieto domy nie sú postavené v ochrannom pásme.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 41
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov konštatovalo, že zámer prevodu
majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 23.4.2019.
rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov o prevode - predaji pozemku, vo vlastníctve obce
Rakúsy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, schválilo prevod - predaj pozemku C KN parc.
č. 2249/87 zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2 za sumu 7,35 €/m2, čo predstavuje
celkovú sumu 374,85 € (slovom tristosedemdesiatštyri eur a osemdesiatpäť centov),
Františkovi Gáborovi, rod. Gáborovi, nar. 26.2.1966, Rakúsy 232 a manželke Renáte
Gáborovej rod. Polhošovej, nar. 14.2.1970, Rakúsy 232, podľa návrhu Geometrického plánu
č. 217/2017 zo dňa 22.09.2017 na oddelenie a majetkovo právne vysporiadanie C KN parc. č.
2249/87 zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2 vyhotoveným: ZEBEKA Margita
Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá, autorizačne overeným Ing. Antonom
Olekšákom dňa 22.09.2017, úradne overeným dňa 29.09.2017 pod č. G1 622/17 Ing. Ivetou
Kapolkovou, ktorý vznikol z parcely C KN 2249/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5
396 m2 vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu v Kežmarku na LV č.675: na
uvedenej parcele majú manželia v osade Rakúsy postavený rodinný dom pod súp. č. 232 v
intraviláne k. ú. obce Rakúsy a jedná sa o dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku.
Náklady súvisiace s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností budú znášať
kupujúci, uložilo vypracovať kúpnu zmluvu a s výpisom uznesenia oboznámiť kupujúcich
uznesením č. 41
10.2. Predaj pozemku C KN parc. č. 1054/232 kultúry zastavané plochy a nádvoria
o výmere 45 m2 vo vlastníctve obce Rakúsy v k. ú. Rakúsy, Lucii Mirgovej,
Rakúsy 287.
Starostka konštatovala, že zámer o odpredaji uvedeného obecného pozemku bol schválený na
3. OZ dňa 18.3.2019 a zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa
23.4.2019. K uvedenému zámeru neboli pripomienky zo strany fyzických ani právnických
osôb. Uvedený odpredaj obecného pozemku súvisí s vysporiadaním pozemku pod jestvujúcou
stavbou majiteľov a na schválenie odpredaja je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých
poslancov.
V diskusii k bodu č. 10.2 vystúpili: Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 42
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov konštatovalo, že zámer prevodu
majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 23.4.2019,
rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov o prevode - predaji pozemku, vo vlastníctve
obce Rakúsy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, schválilo prevod - predaj pozemku C KN
p. č. 1054/232 kultúry zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 za sumu 7,35 €/m2, čo
predstavuje celkovú sumu 330,75 € (tristotridsať eur a sedemdesiatpäť centov), Lucii
Mirgovej, rod. Mirgovej, Rakúsy 287, nar. 4.6.1985 podľa návrhu Geometrického plánu
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č.16/2015 zo dňa 21.12.2016 na oddelenie a majetkovo právne vysporiadanie C KN p. č.
1054/232 kultúry zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 vyhotoveným: GEOAUTOSKD Dušanom Selvekom, Suchá Hora 8, 060 01 Kežmarok, autorizačne overeným Ing.
Vladimírom Kupčom dňa 21.12.2016, úradne overeným dňa 02.02.2017 pod č.G1 44/17 Ing.
Ivetou Kapolkovou, ktorý vznikol z parcely C KN 1054/45 kultúry ostatná plocha o výmere
18 604 m2 vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu v Kežmarku na LV č.1: na
uvedenej parcele má Lucia Mirgová v osade Rakúsy postavený rodinný dom pod súp. č. 287
v intraviláne k. ú. obce Rakúsy a jedná sa o dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku.
Náklady súvisiace s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností budú znášať
kupujúci, uložilo vypracovať kúpnu zmluvu a s výpisom uznesenia oboznámiť kupujúcich
uznesením č. 42
10.3. Žiadosť Milana Andráša, Rakúsy 6 o odkúpenie obecného pozemku C- KN parc.
463 o výmere 75m2.
Starostka uviedla, že žiadosť bola doručená na podateľňu OcÚ dňa 12.3.2019. Uvedený
pozemok sa nachádza pred rodinným domom žiadateľa a v žiadosti sa uvádza, že sa žiadateľ
o tento pozemok dlhodobo stará a užíva.
V diskusii k bodu č. 10.3 vystúpili:
- Ján Vida – uviedol, že predaj pozemkov v tejto lokalite nie je vhodný, pretože obec môže
potrebovať v budúcnosti pozemky na umiestnenie prípojok alebo iných sieti a aj v minulom
období sa odpredaje pozemkov na tejto ulici nerealizovali, ale pozemok môže naďalej
užívať po dohode s obcou ako doposiaľ.
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že každý rok sa riešia problémy s vodou v tejto často obce
a preto sa prikláňa k stanovisku stavebnej komisie, aby sa pozemky v tejto časti obce
ponechali vo vlastníctve obce, s možnosťou ich využívania občanmi za stanovených
podmienok.
- Starostka – navrhla, aby sa do budúcnosti zaoberali možnosťou vybudovania parkovacích
miest oproti OcÚ a občanom, ktorí si vybudovali parkovacie miesta na vlastné náklady, aby
sa pouvažovalo o možnosti odpustenia parkovného respektíve, aby sa otvorila na novo
parkovacia politika v obci.
Z rokovania OZ odišiel MUDr. Cyril Václav o 18,30 hod.
Poslanci sa dohodli na poslaneckom návrhu uznesenia.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 43
Prezentácia: 8
za: 7
proti: 1
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Proti: Ing. Michal Berežný
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch nesúhlasilo s odpredajom obecného pozemku pred
rodinným domom č. 6, C KN parc. 463 o výmere 75m2
uznesením č. 43
10.4. Žiadosť Bc. Mareka Vdovjaka, Rakúsy 103 o vybudovanie parkovacích miest pred
nehnuteľnosťou Rakúsy č. 103.
Starostka informovala poslancov, že žiadosť bola doručená na podateľňu OcÚ dňa 12.4.2019.
Uvedený pozemok sa nachádza pred rodinným domom žiadateľa a v žiadosti sa uvádza, že
vybudovaním parkovacích miest sa zachová bezpečnosť cestnej premávky a predíde sa
možnému nebezpečenstvu okoloidúcich z dôvodu väčšieho počtu áut, ktoré parkujú na
uvedenom mieste.
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V diskusii k bodu č. 10.4 vystúpili:
- Ján Vida – poukázal na to, že ak obec vybuduje parkovacie miesta jednému občanovi,
vznikne reťazová reakcia a narastú ďalšie požiadavky. Uviedol, že doposiaľ vzniknuté
parkovacie miesta na obecnom pozemku si vybudovali občania na vlastné náklady, so
súhlasom obce. Poukázal aj na to, že niektorí obyvatelia napriek tomu, že majú dvory, kde
môžu parkovať, parkujú pred domami.
- Ing. Jaroslav Mačičák – priklonil sa k názoru, aby si žiadateľ vybudoval parkovacie miesta
na vlastné náklady za podmienok určených obcou. Súhlasil, aby sa pre obec vypracoval
projekt, ktorý by riešil do budúcna systém parkovania v obci a aby sa položil dôraz aj na
zachovanie zelene, aby neprevažovali betónové plochy.
- Pavol Bjalončík – poznamenal, že odpredajom obecného pozemku na parkovisko
súkromným osobám by sa mohlo obmedziť verejné parkovanie.
- Bc. Jozef Pitoňák – požiadal vysvetlenie prečo Marekovi Vdovjakovi nemôže byť
odsúhlasená žiadosť o vybudovanie parkovacích miest, keď bývali poslanci umožnili
vybudovanie parkovacích miest Milanovi Andrášovi, ako to bolo spomenuté v súvislosti
s predchádzajúcou žiadosťou o odkúpenie pozemku.
- Starostka – uviedla, že v žiadosti je požiadavka na vybudovanie parkovacích miest obcou a
že do budúcnosti, ďalšie úpravy parkovacích miest a obecných priestranstiev budú podliehať
novým zásadám, ktoré sa pripravia na OcÚ.
Po rozsiahlej diskusii o parkovaní na verejných priestranstvách sa poslanci dohodli na
poslaneckom návrhu uznesenia a dohodli sa, že OcÚ pripraví nariadenie, v ktorom sa upresnia
podmienky budovania parkovacích miest na obecných pozemkoch.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 44
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie a odložilo žiadosť Bc. Mareka
Vdovjaka, Rakúsy 103 o vybudovanie parkovacích miest pred nehnuteľnosťou Rakúsy č. 103
a uložilo OcÚ vypracovať zásady parkovania v obci
uznesením č. 44
10.5. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na cestovné do Košíc pre eRko.
Starostka prečítala žiadosť eRka zo dňa 8.5.2019, v ktorej Pavla Regitková požiadala
o poskytnutie finančného príspevku vo výške 250 € na pokrytie cestovných nákladov na výlet
do Košíc pre deti z eRka, ako odmenu za celoročné reprezentovanie obce v tomto
spoločenstve.
V diskusii k bodu č. 10.5 vystúpili:
- Ing. Jaroslav Mačičák – poznamenal, že takýchto žiadosti bude do budúcnosti na obci viac
a preto navrhol OcÚ, aby sa pri schvaľovaní žiadosti v OZ, v ktorých sa žiada finančný
príspevok od obce bola známa presná položka z rozpočtu, z ktorej sa môžu finančné
prostriedky použiť, aby sa to dalo odkontrolovať v rozpočte, či je na danej položke dostatok
peňazí.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 45
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť eRko o preplatenie
cestovného na výlet do Košíc, súhlasilo s preplatením cestovného do Košíc pre eRko
uznesením č. 45
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10.6. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku do Poľska od Ružencového bratstva.
Starostka prečítala žiadosť Ružencového bratstva Rakúsy v zastúpení Alojzom Vdovjakom o
poskytnutie finančného príspevku na úhradu nákladov spojených s organizáciou zájazdu do
Biblických záhrad v Poľsku v Mussyne v mesiaci september.
V diskusii k bodu č. 10.5 vystúpili:
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že v žiadosti nie je uvedená finančná čiastka, ktorú
spoločenstvo požaduje a na aký účel bude použitá, čo je nevyhnutná podmienka pri
predkladaní žiadosti do zastupiteľstva, pretože organizácia zájazdu je široký pojem. Zároveň
uviedol, že v rozpočte je plánovaná položka na podobné aktivity vo výške 500 € a prípadné
navýšenie uvedenej položky je potrebné riešiť rozpočtovým opatrením. Pre rýchlejšie
zorientovanie v rozpočte navrhol, aby OcÚ pri žiadostiach o poskytnutie finančného
prostriedku uviedol aj podprogram rozpočtu a položku rozpočtu, z ktorej sa navrhuje
čerpanie.
Poslanci sa dohodli na poslaneckom návrhu uznesenia.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 46
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť Ružencového bratstva,
súhlasilo s preplatením cestovného do Poľska pre Ružencové bratstvo
uznesením č. 46
11. Diskusia.
Starostka obce poskytla informáciu, ktorú požadovali poslanci na predchádzajúcom OZ a to
získané finančné prostriedky z osobitného príjemcu za obdobie prvého štvrťroka:
január 5 822,36 €, február 2 430,67 €, marec 2 206,06 €, apríl 2 022,04 €.
V diskusii k bodu č. 11 vystúpili:
- Bc. Slávka Birošíková – informovala poslancov o pripravovanom MDD, ktorý je plánovaný
na deň 9. 6. 2019 a spomenula niektoré pripravované atrakcie ako bodyzorbing,
aquazorbing, skákací hrad Atlantída, maľovanie na tvár pani Ľuberdová, vystúpenie psíkov
Mirka Krempaská, Anička Vdovjaková, vozenie detí na kobyle Iskre, animačný program,
rôzne súťaže (skákanie vo vreci, preťahovanie lanom, vybíjaná, volejbal) a detí čaká
množstvo sladkostí a suvenírov. Uviedla, že o občerstvenie sa postará krčmár Maroš a o
hudobný doprovod Dávid Bjalončík. Predpokladaná výška atrakcií je 1 800 €. Požiadala na
uvedenú akciu zabezpečiť náramky, prístrešky a elektrinu.
- Ing. Michal Berežný – odporučil zabezpečiť na akciu MDD bezpečnostnú službu, po
minuloročných negatívnych skúsenostiach a tiež nahlásiť akciu na štátnej polícií.
- Bc. Slávka Birošíková – opýtala sa, či by nebola možná inventúra športového náradia, či by
sa nenašli voľné športové dresy pre deti, nejaké lopty a mohlo by sa pouvažovať prípadne
o nejakých poplatkoch za výpožičku týchto vecí.
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že na niekoľkých zastupiteľstvách bola požiadavka, aby sa
vyjasnil rozdiel, ktorý bol v stave financií k 7.12.2018 a následne k 31.12.2018. Dal si
vypracovať analýzu a po konzultácií s ekonómkou dospel k záveru, že všetko je v poriadku
lebo rozdiel, ktorý nastal, bol spôsobený tým, že uzávierka bola urobená k 7.12., ale pohyby
na účtoch stále prebiehali a výpisy z účtov prišli až po uzávierke, čo spôsobilo rozdiel
135 486,32 €. Ak by sa uviedli všetky pohyby na účtoch od 30.11. do 7.12., ktoré neboli
z objektívnych dôvodov uvedené, celkový zostatok by činil nie sumu 813 220 € ale sumu
686 282 €. Požiadal o zápis uvedených skutočností do zápisnice.
- Starostka – uviedla, že v uvedenej sume bol zahrnutý aj transfér pre školu.
- Pavol Bjalončík – požiadal, aby overovatelia odkontrolovali to čo bolo na zasadnutí
povedané, pretože v Spektre č.3 bolo uvedené, že položil otázku k výstavbe cyklo chodníka,
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ale v skutočnosti sa pýtal na cestu v lokalite IBV juh a zaujímalo by ho kedy sa bude
pokračovať vo výstavbe a tiež uviedol, že nie je proti hlásičom za 17 000 €, ak budú
z prostriedkov EÚ, ale že je proti tomu, aby boli z obecného rozpočtu.
- Ing. Jaroslav Mačičák – nadviazal na predchádzajúci príspevok a apeloval na overovateľov
zápisnice, aby si zápisnicu prečítali, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam.
- Zapisovateľka – sa ospravedlnila za nepresný zápis v zápisnici z 3. OZ, ale zároveň
upozornila poslancov, že urobiť doslovný záznam zo zastupiteľstva, ktoré trvalo 6 hodín nie
je možné.
- Bc. Jozef Pitoňák – uviedol k IBV juh, že sa informoval na katastri a že len na vyjadrenie
Pozemkového fondu sa čakalo 3 roky, kým dal súhlas na odpredaj časti parciel, ale vznikol
iný problém a to že jedna parcela je vedená ako vodný tok a preto musí dôjsť k zmene
registrácie parcely. Navrhol, aby sa touto zámenou zaoberal OcÚ.
- Ján Vida – obrátil sa na starostku s požiadavkou, aby zamestnanci nezasahovali do
kompetencii obecného zastupiteľstva a nerozoberali prácu poslancov lebo im táto úloha
nepatrí a vyvoláva to v obci zbytočné emócie a začína to dokonca rozdeľovať dedinu. Ak
chcú poslancov na niečo zamestnanci upozorniť, nech prídu na zasadnutie OZ a predložia
svoje návrhy a požiadavky. Zároveň požiadal o poskytovanie aktuálnych informácií
o nových zamestnancoch, o organizačnej štruktúre OcÚ a požiadal informáciu, aké pracovné
náplne majú zamestnanci OcÚ. Vyjadril presvedčenie, že by všetci, tak zamestnanci ako aj
poslanci mali pracovať v prospech občanov obce a hľadať spoločné riešenia, aby sa obec
posúvala dopredu a nie naopak.
- Bc. Slávka Birošíková – opýtala sa na možnosť vstupu obce do združenia Euroregiónu
Tatry, ktorý spolupracuje s obcami z Poľska.
- Ing. Jaroslav Mačičák – uviedol, že obec dostáva rôzne ponuky na vstup do regionálnych
združení a je potrebné zvážiť, či vstup do týchto združení je výhodný pre obec, pretože
združenia požadujú od obcí nie malé poplatky a už v minulosti bola obec v niekoľkých
združeniach, z ktorých neskôr vystúpila.
- Peter Gábor – poďakoval starostke za prácu, že ho o to požiadali občania, pretože sa toho
v obci veľa zlepšilo, je všade poriadok. Uviedol, že je predsedom komisie pre životné
prostredie, plat nemá, ale riadi aktivačné práce v osade, aby bolo všetko v poriadku.
- Bc. Jozef Pitoňák – informoval poslancov, že asi dve hodiny pred zastupiteľstvom mal
telefonát od pána Laca Vdovjaka, ktorý ho požiadal, aby na zastupiteľstve predložil ponuku
na odpredaj nábytku v sále: stolov, stoličiek, klimatizácie.
- Starostka – uviedla, že p. Vdovjakovi boli roky refundované obcou náklady za nájomné,
energie a klimatizácia nie je jeho vlastníctvom, ale majetkom obce, rovnako ako sporné sú aj
jeho ďalšie tvrdenia ohľadom majetku v prenajatých obecných priestoroch.
- Bc. Jozef Pitoňák – spomenul dve akcie, ktoré zabezpečoval s p. Vdovjakom a to Štefánsku
zábavu, ktorá bola zabezpečená podľa dohody a pri druhej akcii, májovej veselici, ktorá bola
súčasťou stavania májov vznikol problém, keď tesne pred akciou povedal p. Vdovjak , že
o ničom nevie a to napriek tomu, že to bolo dohodnuté mesiac dopredu. Pán Vdovjak tvrdil,
že sálu poskytne obci podľa zmluvy, ale bez stolov a stoličiek. Aby nebola zmarená
plánovaná akcia pre občanov, musela obec pristúpiť na zaplatenie sumy 1,50 € za každú
stoličku v sále t. j. 110 ks.
- Starostka – uviedla, že na poslednú chvíľu musela obec zakúpiť poháre a obrusy na stoly,
aby akcia bola dôstojne pripravená.
Po rozsiahlej diskusii sa poslanci dohodli na poslaneckom návrhu uznesenia, v ktorom si
vyhradili právo vykonať poslanecký prieskum a oboznámiť sa s aktuálnym stavom obecného
majetku, priamo v prenajatých priestoroch.
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Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 47
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch zobralo na vedomie žiadosť Ladislava Vdovjaka o
odpredaj vybavenia reštaurácie, uskutoční poslanecký prieskum v priestoroch reštaurácie na
zistenie stavu odpredaja vybavenia reštaurácie v termíne od 20.5. do 24.5.2019, uložilo OcÚ
Rakúsy zabezpečiť sprístupnenie priestorov a informovať poslancov o termíne vykonania
prieskumu
uznesením č. 47
12. Záver.
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ a ukončila
zasadnutie 4. obecného zastupiteľstva o 20.32 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 4. OZ zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom
sídle obce http://www.rakúsy.sk
Prílohy k zápisnici:
1. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 1 zo dňa 19.3.2019.
2. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 2 zo dňa 27.3.2019.
3. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia č. 3.
4. Návrh Dodatku č.1 k Zásadám odmeňovania poslancov a volených funkcionárov v obci
Rakúsy.
Zápisnicu zapísala: Ing. Mária Bačíková v. r.
Overovatelia zápisnice:
Ing. Jaroslav Mačičák v. r.
Peter Gábor v. r.
PaedDr. Jaroslav Vaľo v. r.
prednosta OcÚ
Mgr. Lenka Fedáková v. r.
starostka obce

14

