ZÁ PI S N I CA
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 8. októbra 2020

Prítomní poslanci v počte 7 :
Ján Vida, Ing. Michal Berežný, MUDr. Cyril Václav, Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, Peter Gábor
Neprítomní poslanci:
Miroslav Bilý- ospravedlnený
Ing. Jaroslav Mačičák- ospravedlnený
Ostatní prítomní:
starostka obce Mgr. Lenka Fedáková
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo
hlavná kontrolórka Ing. Mária Bačíková
ekonómka Mgr. Marcela Fiffiková
Začiatok 14. OZ a koniec OZ: 16.00 hod. - 19.25 hod.

Zasadnutie 14. OZ otvorila starostka obce. Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov je 7.

1. Otvorenie zasadnutia 14. OZ, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
Starostka Mgr. Lenka Fedáková privítala prítomných, otvorila OZ a navrhla členov návrhovej a
mandátovej komisie:
a) predseda návrhovej a mandátovej komisie: Mgr. Slávka Birošíková
b) členovia: Ján Vida, Peter Gábor
c) overovatelia zápisnice: MUDr. Cyril Václav, Pavol Bjalončík
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu.
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Zuzanu Regitkovú.

2. Schválenie programu 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 14. OZ bol uvedený v pozvánke a zverejnený na úradnej
tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 05.10.2020. Prečítala program 14. OZ a vyzvala poslancov
na doplnenie alebo zmenu programu. Pozvánka tvorí prílohu zápisnice .
Mgr. Jozef Pitoňák - navrhol opätovnú kontrolu uznesenia č. 131 zo dňa 14.5.2020
+ opätovné hlasovanie k uzneseniu č. 165 zo dňa 10.9.2020

PROGRAM 13. OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce.
5. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly.
6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Rakúsy k 31.12.2019.
7. Správa nezávislého audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky materskej
organizácie obce Rakúsy k 31.12.2019.
8. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 7 zo dňa 18.9.2020.
9. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 8 zo dňa 21.9.2020.
10. Návrh rozpočtového opatrenia č. 9.
11. Informácia k poskytnutiu návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším
územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 .
12. Žiadosť o NFP v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC141-2018-45 pre projekt „Rekonštrukcia kotolne
a vykurovania Základnej školy a Centra voľného času v obci Rakúsy“.
13. Rôzne.
13.1 Opakované prerokovanie žiadosti manželov: Stanislava Polhošku, Marcely Polhoškovej,
bytom Rakúsy č. 444 o kúpu obecného pozemku v osade Rakúsy, C KN p. č. 1054/294
ostatná plocha o výmere 17 m2 vo vlastníctve obce Rakúsy, k.ú. Rakúsy.
13.2 Schválenie čiastkovej zmeny územného plánu.
14. Interpelácie poslancov.
15. Diskusia.
16. Záver.
Hlasovanie poslancov k programu 14. OZ : z prítomných 7 poslancov
- za program hlasovali: 7 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík, MUDr. Cyril Václav
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Miroslav Bilý, Ing. Jaroslav Mačičák
3. Kontrola uznesení
K bodu kontrola uznesení vystúpila starostka obce . Uznesenia z 13. OZ sú splnené, až na dotáciu pre
OFK Rakúsy a osadenie rigolov v časti Rakúsy a v časti Rakúsy- osada, z dôvodu neodsúhlasenia
rozpočtového opatrenia č. 7 a nedostatku finančných prostriedkov. K dispozícií je 1500 €, čo je málo.
Kým nebudú peniaze nebude sa viazať.
V diskusii k bodu kontrola uznesení vystúpili:
MUDr. Cyril Václav - vrátil sa k uzneseniu č. 151 zo dňa 18. júna 2020 - výstavba v osade. Čakal
informatívnu správu, no v bode programu nie je.
Starostka obce - pán prednosta poslal informatívnu správu o výstavbe v osade.
MUDr. Cyril Václav – informatívna správa, ktorú pán prednosta poslal je nedostatočné, nie je s tým
spokojný. Čakal, že podá kompletnú správu, čo OcÚ urobil.
PaedDr. Jaroslav Vaľo - bývaním v osade sa zaoberá už dlho, vypracovaný zámer sa blíži k záveru,
bude to môcť predložiť čoskoro. Štúdia a finančné prepočty sú náročné, za 3 mesiace to nebolo možné
spracovať. V osade je obrovský problém so stavbami, keďže územie na ktorom je osada nepatrí iba
obci ale má viac majiteľov ( územie Spišská Belá, urbár…….).
MUDr. Cyril Václav - skonštatoval, že úloha nebola splnená a len si zisťoval, či OcÚ oslovil
dotknutých majiteľov pozemkov, ale vyzerá to tak že nie.
PaedDr. Jaroslav Vaľo - ľudia ktorí chcú stavať, si musia pozemky kúpiť.
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Peter Gábor - bol sa v osade prejsť aj s p. poslancom Ing. Mačičákom, tie pozemky sú nie len
súkromné, ale aj štátne.
Ján Vida - chcel vedieť koľko je majiteľov, koľko m² je potrebné odkúpiť + aká cena je za m².
Starostka obce - podklady k tomu mala v kancelárií, cenu si stanovuje súkromník sám.
Peter Gábor - každý ma pripravené peniaze na to, aby mohol odkúpiť pozemky a odísť z chatrčí.
PaedDr. Jaroslav Vaľo - nechcel predbiehať, ale ak všetko pôjde podľa plánu, tak budúci rok môže
začať výstavba.
MUDr. Cyril Václav - navrhol dopísať uznesenie č. 151 zo dňa 18. júna 2020.
Ján Vida - nie je to rozkreslené tak ako má, vidí druhú osadu.
PaedDr. Jaroslav Vaľo - osada sa bude rozširovať tak či tak, my tomu nezabránime. Nemôžte nás tlačiť
do podrobnej štúdie, keď nie sú na to finančné prostriedky.
Ján Vida - musí byť presné vytýčené, kde pôjdu domy a kde cesty.
Peter Gábor - po celej osade sú čierne stavby.
MUDr. Cyril Václav - navrhol uviesť v zápisnici, či uznesenie č. 151 zo dňa 18. júna 2020 bolo alebo
nebolo splnené.
Hlasovanie poslancov : z prítomných 7 poslancov
- za splnenie uznesenia č. 151 hlasovali: 2 - Ing. Michal Berežný, Peter Gábor
- za nesplnenie uznesenia č. 151 hlasovali: 4 - Pavol Bjalončík, MUDr. Cyril Václav,
Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida
- zdržali sa hlasovania: 1 - Mgr. Jozef Pitoňák
- nehlasovali: - neprítomný: Miroslav Bilý, Ing. Jaroslav Mačičák

Uznesenie č. 151 zo dňa 18. júna 2020 nebolo splnené.

Mgr. Jozef Pitoňák - uznesenie č. 131 – odkúpenie súkromného pozemku od Františka Stupáka, zo dňa
14.5.2020 bolo schválené, ale nikde nepokročilo. Navrhuje nové uznesenie na odkúpenie tohto kúsku
pozemku aj s mostíkom. Komunikoval s majiteľom, súhlasí s odkúpením pozemku vo výmere 49 m²
vo výške 20€ za 1 m² v celkovej sume 980 €.
Ing. Mária Bačíková - navrhla zrušiť staré uznesenie č. 131 zo dňa 14.5.2020 a prijať nové.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 168 : z prítomných 7 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 7 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík, MUDr. Cyril Václav
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Miroslav Bilý, Ing. Jaroslav Mačičák

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Poverilo OcÚ na odkúpenie časti súkromného pozemku K-NC parc. č. 1429/18 o výmere 49
m2 vo výške 20 € za 1m2 v celkovej sume 980 € od Františka Stupáka, Nova 39, 059 07
Lendak.
Zrušilo uznesenie č. 131 zo dňa 14.5.2020.
Konštatovalo, že uznesenie č. 168 nadväzuje na uznesenie č. 115 zo dňa 22.4.2020.
uznesením č. 168
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4. Informatívna správa o stave obce.
Starostka prečítala poslancom nasledovnú informatívnu správu o stave obce od posledného
zastupiteľstva, ktoré bolo dňa 10.9.2020
- Omša pri kríži – 14. septembra pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža
- Zakúpenie a osadenie sklopky v uličke so zákazom vjazdu
- Zaliatie výtlkov v obci a úprava terénu pred obchodom
- Oprava elektroinštalácie a bleskozvodov na obecnom úrade
- Stretnutie na obci so zástupcami Životného prostredia v Kežmarku, zástupcom
Tatranského národného parku a predkladateľom žiadosti na riešenie bobrích hrádzi v obci
- Osadenie schodíkov pri kríži na cintoríne v obci
- Odvodnenie cintorína v osade
- Príprava cesty za p. Maniakom IBV juh
- Skolaudovanie projektu - Rozšírenie vodovodu v osade
- Odpis zrážok osobitného príjemcu za mesiac september je 1316,16 €
- Pristavené VOK v obci na jesenné upratovanie

5. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly.
Hlavná kontrolórka Ing. Mária Bačíková prečítala správu z kontroly všetkých uznesení za rok 2019.
Správa hlavnej kontrolórky
Cieľom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení) bola kontrola plnenia
uznesení obecného zastupiteľstva v roku 2019.
Kontrolná činnosť bola vykonávaná v zmysle prerokovaného plánu kontrolnej činnosti:
za obdobie september - december v II. polroku 2020 vzatého na vedomie uznesením obecného
zastupiteľstva č. 152/2020 zo dňa 10. septembra 2020.
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v roku 2019 osem krát. Z plánovaných zasadnutí OZ schválených
uznesením č. 12 zo dňa 10.1.2019 sa uskutočnili podľa plánu zasadnutí štyri OZ, tri OZ boli zvolané
starostkou obce v inom termíne. 2. OZ bolo zvolané starostkou obce ako neplánované OZ na deň
30.1.2019.
Rokovanie plánovaného a uskutočneného 7. OZ dňa 14.11.2019 bolo na poslanecký návrh prerušené
15.11 2019 o 0,26 hod, o čom bol v zápisnici vyhotovený záznam aj s hlasovaním: 9 poslancov za
prerušenie schôdze 7. OZ a jej pokračovanie na deň 20. novembra 2019 o 16.00 hod. Prerušenie rokovania
OZ nebolo schválené uznesením, čím bol porušený čl. 6 ods. 6.12. Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva obce Rakúsy v platnom znení cit. „Uznesením OZ je možné prerušiť rokovanie OZ. Návrh na
prerušenie rokovania môže predložiť starosta alebo ktorýkoľvek z poslancov. Uznesenie o prerušení
rokovania musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude prerušené rokovanie OZ pokračovať“.

Prehľad zasadnutí OZ v roku 2019 je uvedený v priloženej tabuľke:
Plán zasadnutí OZ
10.01.2019
14.03.2019
09.05.2019
11.07.2019
12.09.2019
14.11.2019
12.12.2019.1

Zvolané OZ
10.01.2019
30.01.2019
18.03.2019
13.05.2019
11.07.2019
12.09.2019
14.11.2019
12.12.2019

Prerušené OZ

Pokračovanie OZ

14.11.2019

20.11.2019

Por. č. OZ
1.OZ
2.OZ
3.OZ
4.OZ
5.OZ
6.OZ
7.OZ
8.OZ
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Poslanci obecného zastupiteľstva v roku 2019 prijali 98 uznesení z toho bol pozastavený výkon
dvoch uznesení starostkou obce podľa §13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení a to uznesenie č. 66
Kontrola pracovnej zmluvy prednostovi OcÚ hlavnou kontrolórkou zo dňa 12.9.2019 a uznesenie
č. 69 Kontrola ceny dodávania zemiakov AKU AGRO a súčasného dodávateľa hlavnou kontrolórkou
zo dňa 12.9.2019.
Podľa § 13 ods. 8 „Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený,
môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť;
ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca
platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť“.
Uznesenie č. 66 bolo 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov uznesením č. 70 zo dňa 14.11.2019
potvrdené v súlade s § 13 ods. 8 zákona o obecnom zriadení. Uznesenie č. 69 stratilo platnosť.
Uznesenia OZ v roku 2019 boli plnené priebežne.
Platné VZN a vnútorné akty obecného zastupiteľstva schválené v roku 2019
- uznesenie č. 13 Zásady odmeňovania poslancov a volených funkcionárov v obci Rakúsy
v znení Dodatku č.1 - uzn. č. 40, 13.5.2019 a uznesenia č. 59 zo dňa 11.7.2019,
- uznesenie č. 19 VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy v znení Dodatku č.1 - uzn. 49, 11.7.2019,
- uznesenie č. 20 VZN č. 3/2019 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou
školou Rakúsy 81, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy,
- uznesenie č. 73 VZN č.5/2019 o miestnych daniach,
- uznesenie č. 74 VZN č.6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady,
- uznesenie č. 75 VZN č.7/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, materských
škôl a školských zariadení na území obce Rakúsy,
- uznesenie č. 93 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Rakúsy v znení
uznesenia č. 113 zo dňa 22.4.2020.
- uznesenie č. 94 Prevádzkový poriadok kultúrnej miestnosti Rakúsy.
Uznesenia v riešení
- uznesenie č. 44 Odloženie žiadosti na vybudovanie parkovacích miest pred
nehnuteľnosťou č. 103.
- uznesenie č. 55, č. Žiadosť Františka Stupáka na zmenu Územného plánu obce Rakúsy
alebo náhradu za parcelu K-NC 1429/15 o výmere 1017 m2 vo výške 25,- € za 1m2 v znení
uznesenia č. 115 zo dňa 22.4.2020 a uznesenia č. 131 zo dňa 14.5.2020.
- uznesenie č. 85 Prístupová cesta k pozemkom na konci katastrálneho územia Rakúsy
smerom na Mlynčeky.
Žiadosti o poskytnutie NFP a dotácií
- uznesenie č. 58 Výzva na výstavbu a rekonštrukciu ciest a chodníkov v osade Rakúsy
v znení uznesenia č. 129 Doplnenie uznesenia č. 58 zo dňa 11. júla 2019, ktorým bol schválený
projekt „Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v osade Rakúsy“, kód výzvy OPLZ-PO6SC611-2019-1 a uznesenia č. 130 Financovanie projektu „Výstavba a rekonštrukcia ciest
a chodníkov v osade Rakúsy“ kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1.
- uznesenie č. 65 Podanie žiadosti o NFP na projekt Kompostáreň v obci Rakúsy.
V diskusii k bodu č. 5 vystúpili:
MUDr. Cyril Václav - na poslanecký návrh sa prerušilo obecné zastupiteľstvo, poslanci odhlasovali, že
zastupiteľstvo bude pokračovať v iný deň. Kde sa stala chyba , že sa neprijalo uznesenie.
Ing. Mária Bačíková – podľa rokovacieho poriadku malo byť prerušenie zasadnutia obecného
zastupiteľstva schválené uznesením nie zápisom v zápisnici. V roku 2020 boli prerušenia obecného
zastupiteľstva schvaľované prijatím uznesenia v súlade s rokovacím poriadkom.
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Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 169 zo dňa 8.10.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 169: z prítomných 7 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 7 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík, MUDr. Cyril Václav
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Miroslav Bilý, Ing. Jaroslav Mačičák

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky.
Termín: II. polrok 2020

uznesením č. 169

6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Rakúsy k 31.12.2019.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 170 zo dňa 8.10.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 170: z prítomných 7 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 7 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík, MUDr. Cyril Václav
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Miroslav Bilý, Ing. Jaroslav Mačičák

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie správu nezávislého audítora Ing. Mariana Troppa o vykonanom audite
účtovnej závierky obce Rakúsy k 31.12.2019.
uznesením č. 170

7. Správa nezávislého audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky materskej
organizácie obce Rakúsy k 31.12.2019.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 171 zo dňa 8.10.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 171: z prítomných 7 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 6 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Pavol Bjalončík, MUDr. Cyril Václav, Peter Gábor
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - Mgr. Jozef Pitoňák
- neprítomný: Miroslav Bilý, Ing. Jaroslav Mačičák

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie správu nezávislého audítora Ing. Mariana Troppa o vykonanom audite
konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019 materskej organizácie obec Rakúsy.
uznesením č. 171
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8. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 7 zo dňa 18.9.2020.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 172 zo dňa 8.10.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 172: z prítomných 7 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 7 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Mgr. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík, MUDr. Cyril Václav
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Miroslav Bilý, Ing. Jaroslav Mačičák

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie 7. zmenu rozpočtu obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 7/2020 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

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

Schválený
rozpočet na rok
2020
4 331 596
3 562
8 000
145 000

Rozpočet na rok
2020 po 6.
zmene
4 407 621
18 299
1 000
210 479

7. Zmena
rozpočtu na
rok 2020
+ 10 892
+ 1 191
0
0

Rozpočet na
rok 2020 po 7.
zmene
4 418 513
19 490
1 000
210 479

4 488 158
Schválený
rozpočet na rok
2020
1 875 230
2 244 277
367 412

4 637 399
Rozpočet na rok
2020 po 6.
zmene
1 950 910
2 289 838
395 412

+ 12 083
7. Zmena
rozpočtu na
rok 2020
0
+ 12 083
0

4 649 482
Rozpočet na
rok 2020 po 7.
zmene
1 950 910
2 301 921
395 412

1 239

1 239

0

1 239

4 488 158

4 637 399

+ 12 083
4 649 482
zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 172

9. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 8 zo dňa 21.9.2020.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 173 zo dňa 8.10.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 173: z prítomných 7 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 7 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Pavol Bjalončík, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Jozef Pitoňák
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Miroslav Bilý, Ing. Jaroslav Mačičák
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Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie 8. zmenu rozpočtu Obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 8/2020 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

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

Schválený
rozpočet na rok
2020
4 331 596
3 562
8 000
145 000

Rozpočet na rok
2020 po 7.
zmene
4 418 513
19 490
1 000
210 479

0
0
0
0

Rozpočet na
rok 2020 po 8.
zmene
4 418 513
19 490
1 000
210 479

4 488 158

4 649 482

0

4 649 482

Schválený
rozpočet na rok
2020
1 875 230
2 244 277
367 412

Rozpočet na rok
2020 po 7.
zmene
1 950 910
2 301 921
395 412

0
0
0

Rozpočet na
rok 2020 po 8.
zmene
1 950 910
2 301 921
395 412

1 239

1 239

0

1 239

4 488 158

4 649 482

0

4 649 482

Termín: ihneď

8. Zmena
rozpočtu na
rok 2020

8. Zmena
rozpočtu na
rok 2020

zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 173

10. Návrh rozpočtového opatrenia č. 9.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 174 zo dňa 8.10.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 174: z prítomných 7 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 7 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Pavol Bjalončík, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Jozef Pitoňák
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Miroslav Bilý, Ing. Jaroslav Mačičák

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Schválilo 9. zmenu rozpočtu Obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 9/2020 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:
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Bežné príjmy-obec
Bežné príjmy-RO
Kapitálové príjmy-obec
Finančné operácie
príjmové-obec
Príjmy spolu

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

Schválený
rozpočet na rok
2020
4 331 596
3 562
8 000
145 000

Rozpočet na rok
2020 po 8.
zmene
4 418 513
19 490
1 000
210 479

9. Zmena
rozpočtu na
rok 2020
+ 15
+ 8 901
+ 1 000
+ 25 196

Rozpočet na
rok 2020 po 9.
zmene
4 418 528
28 391
2 000
235 675

4 488 158

4 649 482

+ 35 112

4 684 594

Schválený
rozpočet na rok
2020
1 875 230
2 244 277
367 412

Rozpočet na rok
2020 po 8.
zmene
1 950 910
2 301 921
395 412

9. Zmena
rozpočtu na
rok 2020
+ 78 300
+ 8 901
- 52 089

Rozpočet na
rok 2020 po 9.
zmene
2 029 210
2 310 822
343 323

1 239

1 239

0

1 239

4 488 158

4 649 482

+ 35 112

4 684 594

zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 174

Osadenie rigolov v časti Rakúsy – na nedokončenom úseku medzi p. Kriššákovou
a p. Hodorovičom, pri ceste od p. Štefana Vojtaššáka ml. smerom nadol a na Poľskej ceste
nedokončený úsek od p. Vidu po p. Heldáka.
V diskusii vystúpili:
Starostka obce - nie sú financie
MUDr. Cyril Václav - opýtal sa, či sú to bežné alebo kapitálové výdavky
Mgr. Marcela Fiffiková - bežné výdavky, keďže sa idú meniť staré rigoly za nové
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 175 zo dňa 8.10.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 175: z prítomných 7 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 7 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Pavol Bjalončík, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Jozef Pitoňák
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Miroslav Bilý, Ing. Jaroslav Mačičák

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov o pozastavenom výkone uznesenia č. 165 zo dňa
10.9.2020.
uznesením č. 175
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11. Informácia k poskytnutiu návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším
územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 .
Starostka obce poprosila hlavnú kontrolórku o priblíženie poskytnutia návratných finančných
výpomocí.
Hlavná kontrolórka sa prihovorila poslancom obecného zastupiteľstva s tým, že už na minulom
zastupiteľstve ich informovala o možnosti získania finančnej pomoci v súvislosti s negatívnym
vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v súvislosti pandémiou ochorenia COVID-19.
Vláda Slovenskej republiky vyšla v ústrety samosprávam a ponúka možnosť poskytnutia návratnej
finančnej výpomoci vo výške výpadku podielových daní konkrétnej obci, čo predstavuje sumu
94 000 € pre obec Rakúsy. Výhody uvedenej výpomoci kontrolórka priblížila poslancom v dvoch
rovinách. Ako prvú výhodu považuje v prípade jej schválenia to, že je to bezúročná výpomoc a druhou
výhodou je, že uvedenou pôžičkou môžu byť pokryté už uhradené výdavky obce v roku 2020.
Kontrolórka uviedla, že poskytnuté návratné finančné výpomoci na pokrytie výpadku podielových
daní obciam môžu byť neskôr pretransformované do dotácií. Ďalej uviedla, že obec musí splniť
a spĺňa podmienky na poskytnutie tejto štátnej výpomoci t. j. dlh obce neprekročil 50 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma nesplatených záväzkov neprekročila v
príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka. Na záver uviedla, že z pohľadu hlavnej kontrolórky obec spĺňa podmienky na poskytnutie
návratnej finančnej výpomoci a je na zvážení poslancov obecného zastupiteľstva, či uvedenú možnosť
využijú.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh zo dňa 8.10.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu : z prítomných 7 poslancov
-za uznesenie hlasovali: 3 - Ing. Michal Berežný, Peter Gábor, Mgr. Jozef Pitoňák
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: 4 - Ján Vida, Mgr. Slávka Birošíková, Pavol Bjalončík,
MUDr. Cyril Václav
- nehlasovali: - neprítomný: Miroslav Bilý, Ing. Jaroslav Mačičák

UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ.
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky o dodržaní podmienok pre prijatie
návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Neschválilo žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci (ďalej len „NFV“)
vo výške 94 113 EUR výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 pre obec Rakúsy.
Termín: v texte

zodpovednosť: OcÚ
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12. Žiadosť o NFP v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC141-2018-45 pre projekt „Rekonštrukcia
kotolne a vykurovania Základnej školy a Centra voľného času v obci Rakúsy“.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
V diskusii k bodu č. 12 vystúpili:
Ján Vida - na začiatku bola výzva iba na rekonštrukciu kotolne a vykurovanie Základnej školy.
PaedDr. Jaroslav Vaľo - reagoval na p. Vidu - Projekt sa prerábal a doplnilo sa aj Centrum voľného
času.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 176 zo dňa 8.10.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 176 : z prítomných 7 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 7 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Pavol Bjalončík, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Jozef Pitoňák
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Miroslav Bilý, Ing. Jaroslav Mačičák

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Súhlasí s predložením žiadosti o NFP s názvom projektu „Rekonštrukcia kotolne a
vykurovania Základnej školy a Centra voľného času v obci Rakúsy“ pričom ciele projektu sú
v súlade s platným programom rozvoja obce.
Schválilo financovanie projektu „Rekonštrukcia kotolne a vykurovania Základnej školy
a Centra voľného času v obci Rakúsy“, kód výzvy OPKZP-PO1-SC141-2018-45.
Celkové oprávnené náklady: 90 958,75 EUR
Výška NFP: 81 862,87 EUR
Spoluúčasť obce min. 5% z celkových oprávnených výdavkov: 4 547,94 EUR.
Súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Uložilo OcÚ zabezpečiť finančné krytie v rozpočte obce.
Termín: ihneď

zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 176

13. 1. Opakované prerokovanie žiadosti manželov: Stanislava Polhošku, Marcely Polhoškovej,
bytom Rakúsy č. 444 o kúpu obecného pozemku v osade Rakúsy, C KN p. č. 1054/294 ostatná
plocha o výmere 17 m2 vo vlastníctve obce Rakúsy, k.ú. Rakúsy.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ. Starostka obce požiadala poslanca Jána
Vidu k vyjadreniu.
V diskusii k bodu č. 13.1. vystúpili:
Ján Vida - zarazilo ho, že dom Stanislava Polhošku a Marcely Polhoškovej je pristavený k starej časti
domu, ale on žiada iba o vysporiadanie novej pristavenej časti domu, ďalej ho zaujíma, ako blízko k
potoku sa bude ešte stavať. Navrhol neodpredávať pozemky ďalej k potoku. Navrhol nech sa p. Ondrej
Tomas na to pozrie.
PaedDr. Jaroslav Vaľo - vravel p. Polhoškovi, že odkúpením pozemku to nekončí.
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Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 177 zo dňa 8.10.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 177: z prítomných 7 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 7 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Pavol Bjalončík, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Jozef Pitoňák
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Miroslav Bilý, Ing. Jaroslav Mačičák

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie žiadosť Stanislava Polhošku,rod. Polhoška bytom Rakúsy 444
a manželky Marcely Polhoškovej, rod. Polhošová, bytom Rakúsy 444 o kúpu obecného
pozemku v osade Rakúsy, C KN p. č. 1054/294 ostatná plocha o výmere 17 m2 vo vlastníctve
obce Rakúsy, k. ú. Rakúsy.
Schválilo podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien (ďalej zákon o majetku obcí), spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce
Rakúsy podľa § 9a ods. 8 písm. e)zákona o majetku obcí a to: predaj pozemku C KN p. č.
1054/294 žiadateľom: Stanislav Polhoška, rod. Polhoška, Rakúsy 444 a manželka Marcela
Polhošková rod. Polhošová, Rakúsy 444 podľa návrhu Geometrického plánu č. 32/2020 zo
dňa 25.05.2020 na oddelenie a majetkovo právne vysporiadanie C KN p. č. 1054/294 ostatná
plocha o výmere 17 m2 vyhotoveným: Ing. Pavel Brutovský, Gaštanová 1016/11, 060 01
Kežmarok, autorizačne overeným Ing. Andreou Šterbákovou dňa 25.05.2020, úradne
overeným dňa 03.06.2020 pod č. G1 341/20 Ing. Ivetou Kapolkovou, ktorý vznikol z parcely
C KN 1054/45 ostatné plochy o výmere 18 559 m2 vedenej katastrálnym odborom Okresného
úradu v Kežmarku na LV č.1, ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa, z nasledovných
dôvodov: na uvedenej parcele majú manželia Stanislav Polhoška a manželka Marcela
Polhošková v osade Rakúsy postavený rodinný dom v intraviláne k. ú. obce Rakúsy a jedná
sa o dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku. Uvedenú stavbu budú žiadatelia po
odkúpení pozemku dodatočne legalizovať.
Určilo cenu pozemku 7,35 €/m2 v súlade s VZN č. 1/2009 o hospodárení s majetkom obce zo
dňa 1.9.2009 v znení uznesenia č. 3/2012 z 8.12.2012, čo predstavuje celkovú sumu 124,95 €
( stodvadsaťštyri eur a deväťdesiatpäť centov) za pozemok C KN p. č. 1054/294 ostatná
plocha o výmere 17 m2.
Uložilo zverejniť zámer spôsobu predaja pozemku najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce.
Termín: ihneď

zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 177

Kontrola situácie
Poslanci požiadali hlavnú kontrolórku obce Ing. Máriu Bačíkovú prekontrolovať zmluvu s advokátom
JUDr. Marcelom Kohútom.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
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Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 178: z prítomných 7 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 7 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková, Peter Gábor,
Pavol Bjalončík, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Jozef Pitoňák
- proti uzneseniu hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: Miroslav Bilý, Ing. Jaroslav Mačičák

Obecné
zastupiteľstvo
v Rakúsoch
prijalo
uznesenie
č.
178
a uložilo hlavnej kontrolórke obce prekontrolovať situáciu, keď Obec Rakúsy konajúca
prostredníctvom starostky obce uzatvorila zmluvu s advokátom JUDr. Marcelom Kohútom na
sumu 84 000 EUR bez schválenia kapitoly v rozpočte na právne služby pre obec.
Požiadalo hlavnú kontrolórku o vyjadrenie, či nedošlo v tomto prípade k porušeniu
rozpočtového hospodárenia.
Termín: do zasadnutia OZ Rakúsy
v mesiaci november2020

zodpovednosť: hlavná kontrolórka
uznesením č. 178

13.2. Informácia o čiastkovej zmene územného plánu
Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Rakúsy - (návrh) je dostupný na obecnom úrade.
Na 30 dní bude zverejnený na webovom sídle obce.
V diskusii k bodu č. 13.2. vystúpili:
Mgr. Jozef Pitoňák - opýtal sa, ako to bude s pripomienkami k čiastkovej zmene územného plánu
PaedDr. Jaroslav Vaľo - každý to môže pripomienkovať.
Pavol Bjalončík - opýtal sa, či je tam zahrnutý aj rybník, ktorý chce vytvoriť p. Matej Vaverčák
Starostka obce - p. Vaverčák si to hradí sám.
MUDr. Cyril Václav - o tomto treba rokovať, urbáru sa nedovolila ťažba štrku a p. Vaverčákovi sa
rybník dovolí.

14. Interpelácia poslancov
Starostka otvorila interpeláciu poslancov.
MUDr. Cyril Václav - opýtal sa starostky obce aké právne služby vykonal od 1.9.2020 právnik
p. Kohút, lebo faktúry nabiehajú na stránke obce.
Starostka obce - pripraví to v písomnej forme do nasledujúceho obecného zastupiteľstva
MUDr. Cyril Václav - v októbri by sa malo dať do prevádzky detské ihrisko, chcel by vidieť rozpočet
v prehľadnej forme do 30 dní.
Starostka obce - reagovala, že to nie je problém.
Pavol Bjalončík - mal pripomienku k zápisnici z minulého obecného zastupiteľstva, nebola tam
spomenutá jeho pripomienka k potoku v osade + sa opýtal starostky obce na stretnutie so zástupcami
Životného prostredia v Kežmarku, zástupcom Tatranského národného parku a predkladateľom žiadosti
na riešenie bobrích hrádzi v obci.
Starostka obce - na rokovaní sa dohodli, že obec požiada slovenský vodohospodársky podnik
o súčinnosť pri spolupráci so štátnou ochranou prírody SR na znížení hladiny nainštalovaním
drenážnych rúr do hrádze, keďže iná možnosť nie je prípustná.
Ján Vida - volal mu pán Gábor o rigoly v osade a je ochotný si to vykopať sám.
Myslí si, že je potrebné do toho zapojiť aj občanov zamestnaných cez aktivačnú činnosť..
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15. Diskusia
Starostka obce otvorila bod programu diskusia.
Zvukový záznam z diskusie je zverejnený na internetovej stránke obce.
16. Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ a ukončila
zasadnutie 14. obecného zastupiteľstva o 19,25 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 14. obecného zastupiteľstva zverejnené na úradnej tabuli
obce a webovom sídle obce http://www. rakusy.sk
Zvukové nahrávky zo 14 obecného zastupiteľstva zo dňa 8.10.2020 zverejnené na webovom sídle
obce http://www. rakusy.sk

Zápisnicu zapísala: Zuzana Regitková v.r.

Overovatelia zápisnice:
Pavol Bjalončík v.r.
MUDr. Cyril Václav
PaedDr. Jaroslav Vaľo v.r.
prednosta OcÚ

Mgr. Lenka Fedáková v.r.
starostka obce
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