Z Á PI S N I CA
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 12. decembra 2019.
Prítomní poslanci : 9 - Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Michal Berežný, Pavol Bjalončík,
Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida, Bc. Jozef Pitoňák, Peter Gábor, Miroslav Bilý,
MUDr. Cyril Václav.
Neprítomný /í/ : Dostavili sa neskôr : MUDr. Cyril Václav - 17.10 hod
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 8. OZ : 17.08 hod. – 23,45 hod
Zasadnutie 8. OZ otvorila starostka obce. Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov 8.
1. Otvorenie zasadnutia 8. 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: Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida.
Starostka navrhla za overovateľov zápisnice : Pavol Bjalončík, Peter Gábor.
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu a hlasovali nasledovne:
Prezentácia: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Neprítomný: MUDr. Cyril Václav
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Ing. Máriu Bačíkovú.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
2. Schválenie programu 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 8. OZ uvedený v pozvánke, bol zverejnený na
úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 9.12.2019. Prečítala program 8. OZ
a vyzvala poslancov na doplnenie programu.
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
2. Schválenie programu 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce.
5. Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol.
6. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 8/2019.
7. Použitie rezervného fondu na rok 2019 po zmene.
8. Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Rakúsoch.
9. Návrh Prevádzkového poriadku Kultúrnej miestnosti Rakúsy.
10. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Rakúsy na rok 2020.
11. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri ZUŠ.
12. Interpelácie poslancov.
13. Rôzne.

13.1 Predaj pozemku C KN p. č. 1054/221 zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2
vo vlastníctve obce Rakúsy, k. ú. Rakúsy Miroslavovi Polhošovi a manželke Renáte
Polhošovej, rod.Pištovej Rakúsy 214.
13.2 Zabezpečenie dopravy žiakov s povinnou školskou dochádzkou do Kežmarku.
14. Diskusia.
15. Záver.
Dostavil sa na OZ o 17.10 hod. MUDr. Cyril Václav
Hlasovanie k programu 8. OZ
Prezentácia: 9
za: 8
Zdržal sa: MUDr. Cyril Václav

proti: 0

zdržali sa: 1

nehlasovali: 0

K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
3. Kontrola uznesení.
Starostka konštatovala, že prijaté uznesenia sa plnia priebežne, uviedla, že termín plnenia
uznesenia č. 82 - do najbližšieho zastupiteľstva sa z časového hľadiska nestihol. Štúdia bude
vypracovaná do konca januára 2020.
V diskusii k bodu č. 3 vystúpili: Ing. Jaroslav Mačičák, MUDr. Cyril Václav, Ján Vida,
Ing. Michal Berežný, Bc. Jozef Pitoňák.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
4. Informatívna správa o stave obce.
Starostka prečítala poslancom správu o stave obce.
- 15.11. kontrola prokuratúry z Kežmarku na spravovanie VZN-iek v obci, kontrola
dopadla bez závad,
- 19.11. školenie v Poprade ohľadne poskytovania dotácii obcou,
- 20.11. pokračovanie zastupiteľstva zo dňa 14.11.,
- 20.11. schválených 17 000,- € uznesením vlády SR na moju žiadosť na výstavbu detského
ihriska v obci, tým pádom sme dostali od vlády SR 20 000,- €,
- 27.11. školenie na okresnom úrade v Kežmarku s pánom Kaprálom v oblasti
hospodárskej mobilizácie,
- 28.11. odovzdávanie plakiet viacnásobným darcom krvi na mestskom úrade v Poprade,
našu obec zviditeľnil Jožko Jankura ako držiteľ bronzovej plakety,
- 30.11. Katarínska zábava v kultúrnej miestnosti organizovaná kultúrnou komisiou obce,
s hudobnou produkciou skupiny Bjalončíkovci,
- Koncom novembra - osadenie vianočnej výzdoby v obci a obecnom altánku,
- Oprava výtokového stojana v osade, výmena dverí, zateplenie, odovzdaný ohrievač,
- Odstránenie nedostatkov v MŠ-osada a následné odovzdanie novej MŠ do správy ZŠ s
MŠ Rakúsy dňa 21. 11.2019,
- 5.12. obnovená revízia kotlov na obecnom úrade a odstránenie závad, tečúci kotol,
- Zabezpečenie odchytu dvoch psov do kežmarského útulku - za rok je možné odovzdať
maximálne 4 psov, pretože majú plné stavy,
- Zabezpečenie vyhotovenia štúdie projektantom v lokalite IBV za ihriskom a vyhotovenie
štúdie možnosti rozšírenia obecnej kanalizácie na žiadosť Štefana Vdovjaka,
- Odstránenie poldrov na Hýli na žiadosť užívateľov pozemkov, z dôvodu sťažených
podmienok pri obhospodarovaní pôdy,
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7.12. Mikuláš pre seniórov v podobe mydielok a krátkeho vystúpenia u obyvateľov obce,
na akcii sa podieľali: Nikolka Vojtaššáková, Pavlínka Regitková, Mário Mačičák, Igor
Heldak, Nelka Luxová, Vanesska Andrášová,
8.12. Mikuláš v obecnej kinosále organizovaný obcou a kultúrnou komisiou pod vedením
Jožka Pitoňáka, divadielko pod vedením pani Ivetky Malinovej, vystúpenie MŠ, ZUŠ,
občerstvenie, sladká odmena pre všetky deti, ktoré sa na programe podieľali,
9.12. zabetónovaný stĺp v osade na výstražný systém,
9.12. stretnutie na obci ohľadne realizácie detského ihriska v našej obci v jarnom období,
9.12. rekonštrukcia spŕch pre športovcov na šatniach z ušetrenej dotácie z obce pre
futbalistov,
10.12. vykonanie kontroly dokumentov na obci hasičským zborom z Kežmarku, bez
závad,
Zaslanie žiadosti o prevod pozemku na vytvorenie obecnej cesty popri cyklochodníku.
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.

5. Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol.
Starostka prenechala slovo hlavnej kontrolórke.
Hlavná kontrolórka informovala poslancov:
a) o vykonaných kontrolách z poverenia poslancov OZ uzneseniami č. 70 a č. 71.
b) o vykonaných kontrolách z poverenia starostky obce:
- preverenie zákonnosti voľby riaditeľa ZŠ s MŠ radou školy podľa kritérií pre
výber úspešného kandidáta,
- preverenie údajov EDU ZBER v ZŠ s MŠ Rakúsy, kde je nesúlad veľkého počtu
žiakov s registrom obyvateľov a veľký rozdiel žiakov medzi štatistikami
v obdobiach september, október 2019,
- preverenie existencie učiteľa v mesiaci september – Dedina Nový, v mesiaci
október – Daniel Novák.
Kontrolórka obce Božena Malinová oznámila poslancom, že v súlade s 18a, ods. 8, písm. a)
sa vzdáva funkcie kontrolórky obce k 30.4.2020.
V diskusii k bodu č. 5 vystúpili: MUDr. Cyril Václav, Ing. Jaroslav Mačičák,
Ing. Michal Berežný.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 90
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch 1. zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky
z vykonaných kontrol 2. zobralo na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky obce Rakúsy
o vzdaní sa funkcie k 30.4.2020 v zmysle § 18a ods. 8, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
uznesením č. 90
6. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 8/2019.
Starostka konštatovala, že návrh rozpočtového opatrenia č. 8 bol poslancom doručený
elektronicky a prenechala slovo ekonómke obce.
- Ekonómka oboznámila OZ s rozpočtovým opatrením č. 8/2019. Dôvodom rozpočtového
opatrenia je ukončenie projektu "Výstavba Materskej školy v obci - časť osada", a to úhrada
poslednej faktúry zhotoviteľovi stavby. Financovanie faktúry pozostáva z prostriedkov
štátneho rozpočtu a EÚ a z rozpočtu obce. Obec v roku 2019 nepredpokladá poskytnutie
kapitálového transferu od poskytovateľa NFP (Ministerstva vnútra SR) na daný projekt.
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Riešením je úhrada faktúry v roku 2019 v plnej výške z prostriedkov obce a následne
podanie žiadosti o platbu poskytovateľovi NFP formou refundácie. Prostriedky od
poskytovateľa NFP by potom po vykonaní finančnej kontroly mali byť obci poskytnuté v
nasledujúcom roku. Rozpočtovým opatrením sa ponižujú kapitálové príjmy - kapitálové
transfery a vo výdavkovej časti z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu sa ponižujú kapitálové
výdavky na podprogramoch 5.1 - Zvoz a odvoz odpadu a 7.2 - Základná škola, ktoré sa v
roku 2019 už nebudú realizovať. Kapitálové výdavky na obstaranie materskej školy boli
rozpočtované v dostatočnej výške.
- Prednosta obecného úradu dodal, že faktúra má byť uhradená najneskôr do 17.12.2019.
V prípade neuhradenia faktúry do daného termínu môže byť obci uložená sankcia.
V diskusii k bodu č. 6 vystúpili: Ing. Jaroslav Mačičák, Bc. Jozef Pitoňák,
MUDr. Cyril Václav, Ing. Michal Berežný.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 91
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo 8. zmenu rozpočtu obce Rakúsy vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 8/2019 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:
Schválený
rozpočet na rok
2019

Rozpočet na
rok 2019 po 7.
zmene

3 890 298

4 248 536

0

4 248 536

2 700

11 987

0

11 987

Kapitálové príjmy - obec

231 000

216 561

- 49 534

167 027

Finančné operácie
príjmové - obec

202 000

433 584

0

433 584

Finančné operácie
príjmové - RO

0

121

0

121

4 325 998

4 910 789

- 49 534

4 861 255

Schválený
rozpočet na rok
2019

Rozpočet na
rok 2019 po 7.
zmene

Bežné výdavky - obec

1 628 300

2 015 838

0

2 015 838

Bežné výdavky - RO

2 003 403

2 082 356

0

2 082 356

693 067

811 367

- 49 534

761 833

1 228

1 228

0

1 228

4 325 998

4 910 789

- 49 534

4 861 255

Bežné príjmy - obec
Bežné príjmy - RO

Príjmy spolu

Kapitálové výdavky -obec
Finančné operácie
výdavkové - obec
Výdavky spolu

Rozpočet na
rok 2019 po
8. zmene

8. Zmena
rozpočtu na
rok 2019

Rozpočet na
rok 2019 po
8. zmene

8. Zmena
rozpočtu na
rok 2019

uznesením č. 91
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7. Použitie rezervného fondu na rok 2019 po zmene.
Starostka odovzdala slovo ekonómke OcÚ.
Ekonómka uviedla, že objem finančných prostriedkov použitých z rezervného fondu v roku
2019 na kapitálové výdavky sa nemení, mení sa len rozdelenie FP na jednotlivé kapitálové
výdavky. Konkrétne ide o poníženie výdavkov z rezervného fondu na obstaranie základnej
školy o sumu 40 000 € a zvýšenie výdavkov na obstaranie materskej školy o sumu 40 000 €.
Táto úprava súvisí s rozpočtovým opatrením č. 8/2019.
V diskusii k bodu č. 7 vystúpili: Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 92
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo použitie rezervného fondu v sume 431 774 EUR
na kapitálové výdavky na rok 2019 po zmene nasledovne:
- na obstaranie cyklotrasy, miestnej komunikácie a autobusovej zastávky s
príslušenstvom v osade v sume 318 067 EUR,
- na obstaranie materskej školy v sume 108 707 EUR,
- na obstaranie základnej školy v sume 5 000 EUR a zrušilo uznesenie č. 38 zo dňa
13.5.2019, uznesenie č. 51 zo dňa 11.7.2019
uznesením č. 92
8. Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Rakúsoch.
Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Návrh Rokovacieho poriadku bol
poslancom zaslaný k pripomienkovaniu elektronicky. Do zasadnutia OZ neboli zo strany
poslancov zaslané pripomienky k uvedenému návrhu.
V diskusii k bodu č. 8 vystúpili: MUDr. Cyril Václav, Ing. Jaroslav Mačičák,
Ing. Michal Berežný, Pavol Bjalončík, Mgr. Slávka Birošíková, Ján Vida, Bc. Jozef Pitoňák.
MUDr. Cyril Václav – predložil návrhy na úpravu rokovacieho poriadku, o ktorých poslanci
jednotlivo hlasovali nasledovne:
- Doplnenie § 2 (zároveň sa mení číslovanie §)
Základné úlohy obecného zastupiteľstva
1. Obecnému zastupiteľstvu patria funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti a
právomoci podľa zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa Štatútu obce
Rakúsy a Organizačného poriadku Obecného úradu v Rakúsoch. Obecné zastupiteľstvo
prerokúva a rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho
významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje právny záujem orgánov
obecnej samosprávy, alebo občanov obce Rakúsy.
2. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré
nepatria do jeho vyhradenej pôsobnosti, bez ohľadu na rozdelenie pôsobnosti stanovené
organizačným poriadkom, resp. inými vnútroorganizačnými normami obce Rakúsy.
Prezentácia: 9
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 1
Nehlasoval: Mgr. Slávka Birošíková
Návrh prešiel
- Doplnenie § 4 ods. 6
6. Materiály určené na rokovanie OZ sa vypracovávajú vecne a časovo tak, aby umožnili
prijať podľa povahy veci uznesenie OZ, resp. nariadenia obce.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Návrh prešiel
- vypustiť v § 6 ods. 10, 11
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10. Časový limit poslanca v rozprave pri prerokúvaní každého jednotlivého bodu programu je
maximálne 2x5 minút. Poslanec môže vopred požiadať o spojenie časových limitov.
11. Ak je prekročený časový limit, predsedajúci odoberie hovoriacemu slovo. Rozhodnutie
predsedajúceho je konečné.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Návrh prešiel
- vypustiť v § 6 ods. 12
12. Poslanec má právo reagovať na vystúpenie predrečníka jednou faktickou poznámkou
s časovým obmedzením 1 minúta. Každý poslanec má právo v rozprave reagovať na
vystúpenie predrečníka jednou faktickou poznámkou. Faktickou poznámkou nemožno
reagovať na faktickú poznámku. Ak je prekročený časový limit, predsedajúci odoberie
hovoriacemu slovo. Rozhodnutie predsedajúceho je konečné. Vo faktickej poznámke
nesmú byť prednesené žiadne návrhy.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Návrh prešiel
- nahradiť textom v § 6 ods. 9
9. Poslanec môže v rozprave podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce návrhy. Návrhy na
zmenu a doplnenie uznesení musia byť podané písomne alebo ústne a podané návrhovej
komisii.
Prezentácia: 9
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 1
Nehlasoval: Ing. Michal Berežný
Návrh prešiel
- vypustiť text v § 7 ods. 1
Predsedajúci pred hlasovaním upozorní poslancov, že prikročí k hlasovaniu, oznámi spôsob
hlasovania a zistí počet prítomných poslancov tým, že ich vyzve k prezentácií na hlasovanie.
Prezentácia: 9
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 1
Nehlasoval: Ing. Michal Berežný
Návrh prešiel
- presunúť z § 8 ods. 3 do § 4 ako ods. 7
7. Návrhy bodov programu a ich poradia predkladá starosta na základe vlastných
návrhov a návrhov jednotlivých poslancov. Tieto návrhy musia byť doručené písomne
prednostovi obecného úradu.
Prezentácia: 9
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 1
Nehlasoval: Ing. Michal Berežný
Návrh prešiel
- vypustiť v § 9 ods. 2
2. Hlavný kontrolór predkladá na každom riadnom zasadnutí OZ správu o plnení
uznesení OZ, ktorá je vždy bezprostredne nasledujúcim bodom po otvorení, schválení
programu, voľbe potrebných komisií, voľbe overovateľov zápisnice a zapisovateľa
bodom programu riadneho OZ.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Návrh prešiel
- vypustiť v § 10 ods. 3
3. V bode interpelácie na neprijímajú uznesenia OZ.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Návrh prešiel
- vypustiť v § 13 ods. 3
3. Ak sa počas zasadnutia OZ vyskytnú pochybnosti o správnosti výkladu alebo postupu
podľa tohto rokovacieho poriadku, rozhoduje v jednotlivých prípadoch predsedajúci.
Ak je rozhodnutie predsedajúceho sporné, môžu poslanci požiadať o zaujatie
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stanoviska účastníkov zasadnutia s hlasom poradným. Po ich vypočutí rozhodnú
poslanci o správnosti postupu hlasovaním bez rozpravy.
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Návrh prešiel
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 93
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
obce Rakúsy s navrhovanými zmenami, zrušilo Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
obce Rakúsy schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.01.2011
uznesením č. 93
Poslanci súhlasili s formálnou úpravou rokovacieho poriadku, z dôvodu jednotnosti
vydávaných nariadení obcou.
9. Návrh Prevádzkového poriadku Kultúrnej miestnosti Rakúsy.
Starostka konštatovala, že návrh prevádzkového poriadku bol poslancom zaslaný
elektronicky.
V diskusii k bodu č. 9 vystúpili: Pavol Bjalončík, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka
Birošíková, Bc. Jozef Pitoňák, Ing. Jaroslav Mačičák, Ján Vida, MUDr. Cyril Václav
Poslanci po diskusii podali návrh na úpravu cenníka prevádzkového poriadku kultúrnej
miestnosti:
- poplatok za usporiadanie jubilea v letnom období 50 €,
- poplatok za usporiadanie jubilea v zimnom vykurovacom období 70 €,
- vypúšťa sa poplatok od 22.00 hod do 4.00 hod v obidvoch obdobiach,
- zimné vykurovacie obdobie je od 1.9. do 30.4.,
- úprava čl. 2 v bode 2.1 Žiadateľom o prenájom (resp. výpožičku) objektu
môže byť fyzická osoba, obyvateľ obce Rakúsy, staršia ako18 rokov
alebo právnická osoba, ktorá písomne požiada o prenájom objektu,
- úprava čl. 5 bod 5.6 Lekárnička je uložená v kuchynke,
- poplatky za použitie kuchyne sa vypúšťajú a ich výška sa dodatočne
odsúhlasí po spustení kuchynky.
Prezentácia: 9
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 2
nehlasovali: 0
Zdržali sa: MUDr. Cyril Václav, Bc. Jozef Pitoňák
Návrh prešiel
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 94
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo Prevádzkový poriadok kultúrnej miestnosti
Rakúsy na adrese č. 35 Rakúsy a jeho prílohu: cenník služieb za užívanie kultúrnej miestnosti
s navrhnutými zmenami
uznesením č. 94
10. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Rakúsy na rok 2020.
Starostka otvorila diskusiu k prerokovanému bodu programu.
V diskusii k bodu č. 10 vystúpili: poslanci
MUDr. Cyril Václav predložil návrh na doplnenie návrhu plánu zasadnutí obecného
zastupiteľstva o termíny:
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Marec – Štvrtok 12.3.2020
Máj – Štvrtok 14.5.2020
Október – Štvrtok 8.10.2020
December - Štvrtok 10.2.2020
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Návrh prešiel
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 95
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Rakúsy
na rok 2020:
- Február (štvrtok)
13.02.2020
- Marec (štvrtok)
12.03.2020
- Apríl (štvrtok)
16.04.2020
- Máj (štvrtok)
14.05.2020
- Jún (štvrtok)
18.06.2020
- September (štvrtok)
10.09.2020
- Október (štvrtok)
08.10.2020
- November (štvrtok)
12.11.2020
- December (štvrtok)
10.12.2020
uznesením č. 95
11. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri ZUŠ.
Starostka navrhla delegovať do rady školy pri ZUŠ za poslancov Ing. Jaroslava Mačičáka a za
OcÚ Lenku Luxovú.
V diskusii k bodu č. 11 vystúpili: Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 96
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch podľa § 25 ods. 1, 3 a 5 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov zobralo na vedomie Oznámenie predsedníčky rady školy Mgr.
Dany Lorencovičovej o ukončení funkčného obdobia rady školy pri ZUŠ dňa 11.01.2020,
doručené na OcÚ Rakúsy dňa 9.12.2019, zobralo na vedomie Výzvu obce Rakúsy na voľby
členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy, vyhlásenú
a zverejnenú na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 9.12.2019, delegovalo dvoch
zástupcov za zriaďovateľa do rady školy pri ZUŠ Rakúsy:
- Ing. Jaroslav Mačičák – za poslancov
- Lenka Luxová – za OcÚ a
uložilo oboznámiť s výpisom uznesenia ZUŠ
uznesením č. 96
12. Interpelácie poslancov.
Starostka otvorila interpelácie poslancov.
Poslanci poukázali na problém túlavých psov v obci, osade.
V diskusii k bodu č. 12 vystúpili: poslanci
K uvedenému bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
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13. Rôzne.
13.1 Predaj pozemku C KN p. č. 1054/221 zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2 vo
vlastníctve obce Rakúsy, k. ú. Rakúsy Miroslavovi Polhošovi a manželke Renáte
Polhošovej, rod.Pištovej Rakúsy 214.
Starostka požiadala o prečítanie návrhu uznesenia. Zámer odpredať obecný pozemok bol
schválený na predchádzajúcom OZ a zámer bol v zákonom určenej lehote zverejnený.
V diskusii k bodu č. 13.1 vystúpili: Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 97
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 26.11.2019,
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. 1054/221 zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2 za sumu 7,35 €/m2, čo
predstavuje celkovú sumu 529,20 € (päťstodvadsaťdeväť eur a dvadsať centov), Miroslavovi
Polhošovi, rod. Polhošovi, nar. 06.11.1977,Rakúsy 214 a manželke Renáte Polhošovej, rod.
Pištovej, nar. 15.02.1979, Rakúsy 214, podľa návrhu Geometrického plánu č. 10/2015 zo dňa
17.06.2015 na oddelenie a majetkovo právne vysporiadanie C KN parc. č. 1054/221 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 72 m2 vyhotoveným: GEOAUTO-SKD Dušanom Selvekom,
Suchá Hora 8, 060 01 Kežmarok, autorizačne overeným Ing. Vladimírom Kupčom dňa
17.06.2015, úradne overeným dňa 10.09.2015 pod č. G1 370/15 Ing. Ivetou Kapolkovou,
ktorý vznikol z parcely C KN 1054/50 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 249 m2
vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu v Kežmarku na LV č.1: na uvedenej parcele
majú manželia v osade Rakúsy postavený rodinný dom pod súp. č. 214 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. 97
13.2 Zabezpečenie dopravy žiakov s povinnou školskou dochádzkou do Kežmarku.
Starostka navrhla pokračovať v realizácií dopravy žiakov do Kežmarku, pretože je pozitívny
ohlas rodičov na túto službu.
V diskusii k bodu č. 13.2 vystúpili: Mgr. Slávka Birošíková, Ing. Jaroslav Mačičák,
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Hlasovanie k uzneseniu č. 98
Prezentácia: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch schválilo vyčlenenie finančných prostriedkov na
zabezpečenie dopravy žiakov s povinnou školskou dochádzkou do Kežmarku vo výške
1 600,- EUR mesačne na 3 jazdy denne v smere Rakúsy - Kežmarok - ZŠ Hradná a ZŠ Nižná
brána od 1. januára 2020 do 30. júna 2020
uznesením č. 98
14. Diskusia.
Starostka obce otvorila diskusiu.
V diskusii v bode č. 14 vystúpili: poslanci, občania
- čiastkové zmeny Územného plánu v obci,
- údržba ciest v zimnom období,
- požiadavka občanov na parkovanie učiteľov ZŠ s MŠ na vyhradených miestach pre
školu,
9

-

nebezpečné parkovanie áut na križovatkách v obci.

15. Záver.
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ a ukončila
zasadnutie 8. obecného zastupiteľstva o 23.45 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 8. OZ zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom
sídle obce http://www.rakúsy.sk
Prílohy k zápisnici:
1. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 8/2019.
2. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Rakúsy.
3. Návrh Prevádzkového poriadku kultúrnej miestnosti Rakúsy.

Zápisnicu zapísala: Ing. Mária Bačíková
Overovatelia zápisnice:
Pavol Bjalončík v.r.
Peter Gábor v.r.
_________________________
PaedDr. Jaroslav Vaľo v.r.
prednosta OcÚ

_________________________
Mgr. Lenka Fedáková v.r.
starostka obce
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