Z Á PI S N I CA
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch
zo dňa 10. decembra 2020

Prítomní poslanci v počte 9 :
Ján Vida, Ing. Michal Berežný, MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková, Mgr. Jozef Pitoňák,
Peter Gábor, Miroslav Bilý, Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
Ostatní prítomní:
starostka obce Mgr. Lenka Fedáková
prednosta OcÚ PaedDr. Jaroslav Vaľo
hlavná kontrolórka Ing. Mária Bačíková
ekonómka Mgr. Marcela Fiffiková
Začiatok 17. OZ a koniec 17. OZ:
16.05 hod. - 18.50 hod. (prerušenie OZ)
Zasadnutie 17. OZ otvorila starostka obce. Po prezentácií poslancov konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov je 9.

1. Otvorenie zasadnutia 17. OZ, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.
Starostka obce Mgr. Lenka Fedáková privítala prítomných, otvorila OZ a navrhla členov návrhovej a
mandátovej komisie:
a) predseda návrhovej a mandátovej komisie: Pavol Bjalončík
b) členovia: MUDr. Cyril Václav, Mgr. Slávka Birošíková
c) overovatelia zápisnice: Ing. Michal Berežný, Ing. Jaroslav Mačičák
Poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu.
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka Zuzanu Regitkovú.
2. Schválenie programu 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka informovala poslancov, že program 17. OZ bol uvedený v pozvánke a zverejnený na úradnej
tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 07.12.2020. Prečítala program 17. OZ a vyzvala poslancov
na doplnenie alebo zmenu programu. Pozvánka tvorí prílohu zápisnice.

PROGRAM 17. OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Informatívna správa o stave obce.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok roka 2021.
6. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 12 zo dňa 07.12.2020.
7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 13/2020.
8. Návrh VZN č. 5/2020 dodatok č. 1, ktorým sa novelizuje VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2021.
Prerokovanie návrhu odmien volebných funkcionárov obce.
Rôzne.
Interpelácie poslancov.
Diskusia.
Záver.

Poslanec p. Vida navrhol dať do programu žiadosť J. Blaščákovej, M. Blaščákovej a L. Vidu zo dňa
23.11.2020, o vydanie kľúča od rampy v uličke pri cintoríne.
Hlasovanie poslancov k programu 17. OZ : z prítomných 9 poslancov
- za program hlasovali: 9 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: -

3. Kontrola uznesení
Starostka obce – keďže došlo k malým nezrovnalostiam v uznesení, ktoré do programu doplnil
p. poslanec Pitoňák predtým, ako boli parcely zamerané, bolo potrebné stiahnuť uznesenie č. 131,
uznesenie č. 168 a nahradiť uznesením č. 193.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 193 zo dňa 10.12.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 193 zo dňa 10.12.2020: z prítomných 9 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 9 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: -

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Poverilo OcÚ na odkúpenie časti súkromného pozemku KN-C parc.č. 1429/19 o výmere 48
m2 kultúry trvalý trávny porast, ktorý vznikol z KN-C parc.č. 1429/15 o výmere 1 017 m2
kultúry trvalý trávny porast vedené na LV č. 428 podľa geometrického plánu č. 107/2020
vyhotoveného Ing. Pavlom Brutovským, Gaštanová 1016/11, 060 01 Kežmarok dňa
03.11.2020, autorizačne overeného Ing. Andreou Šterbákovou dňa 04.11.2020, úradne
overeného Ing. Ivetou Kapolkovou dňa 09.11.2020 pod č. G1 815/20 vo výške 20 € za 1 m2 v
celkovej sume 960,00 € slovom: deväťstošesťdesiat eur od Františka Stupáka, Nova 39, 059
07 Lendak.
Zrušilo uznesenie č. 168 zo dňa 08.10.2020 a uznesenie č. 131 zo dňa 14.5.2020.
Konštatovalo, že uznesenie č. 193 nadväzuje na uznesenie č.115 zo dňa 22.04.2020.
uznesením č. 193
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4. Informatívna správa o stave obce.
Starostka obce prečítala poslancom nasledovnú informatívnu správu o stave obce od posledného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12.11.2020.
Informatívna správa o stave obce od posledného OZ.
- Osadenie U-profilov v časti-lesík, pri p. Hodorovičovi a na Poľskej ceste, pokračovať sa bude
v osade.
- Distribúcia balíčkov pre dôchodcov v obci aj osade, pri príležitosti mesiaca október úcty k starším.
- Distribúcia darovaných rúšok firmou Hengstler v obci aj osade pre sociálne slabších občanov.
- Začatie s vybavovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok na bytovú výstavbu v osade,
výberové konanie pre projektanta je hotové.
- Kontrola administratívy hasičského zboru v Kežmarku, výsledky kontroly sú bez závad, na moju
žiadosť na ministerstvo vnútra SR obec získala nový hasičský automobil značky Iveco.
- Stretnutie na obci s novo vymenovaným p. prednostom úradu práce v Kežmarku a následné pozvanie
na workshop ohľadne integrovaného sociálneho podniku, ktoré sa uskutočnilo včera 9.12.2020 na
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku.
- Osadenie adventného venca pri kostole a vianočnej výzdoby v obci.
- Ukončenie šetrenia a trestného stíhania na neznámeho páchateľa v prípade ničenia bobrej hrádze, kde
bol podaný anonýmny podnet od občanov.
- V súčasnosti finišujeme s prácami na spustenie osadenia desiatich kamier v obci.
- Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 222 959,16 na preplatenie
cyklochodníka v obci. Táto žiadosť nebola schválená 11.10.2018 za bývalého vedenia, nám sa však
podarilo tieto financie pre obec získať.
- Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok obci vo výške 374 298,69 na výstavbu
a rekonštrukciu ciest a chodníkov v osade Rakúsy.
- Osvetlenie informačnej tabule obce Rakúsy pri vstupe a výstupe z obce.

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok roka 2021.
Starostka obce dala slovo hlavnej kontrolórke p. Bačíkovej, ktorá priblížila plán kontrolnej činnosti.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 194 zo dňa 10.12.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 194 zo dňa 10.12.2020: z prítomných 9 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 9 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: -

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok
2021, zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 24.11.2020.
Schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021.
Termín: I. polrok 2021

zodpovednosť: hlavná kontrolórka
uznesením č. 194
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6. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 12/2020 zo dňa 07.12.2020.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ. Ekonómka stručne priblížila rozpočtové
opatrenie starostky obce.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 195 zo dňa 10.12.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 195 zo dňa 10.12.2020: z prítomných 9 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 9 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: -

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie 12. zmenu rozpočtu obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 12/2020 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:
Schválený
rozpočet na rok
2020
Bežné príjmy-obec

Rozpočet na rok
2020 po 11. zmene

12. Zmena
rozpočtu na rok
2020

Rozpočet na rok
2020 po 12.
zmene

4 331 596

4 424 185

+ 20 005

4 444 190

Bežné príjmy-RO

3 562

67 802

0

67 802

Kapitálové príjmy obec

8 000

2 000

0

2 000

145 000

210 479

0

210 479

4 488 158

4 704 466

+ 20 005

4 724 471

Finančné operácie
príjmové-obec
Príjmy spolu

Schválený
rozpočet na rok
2020

Rozpočet na rok
2020 po 11. zmene

12. Zmena
rozpočtu na rok
2020

Rozpočet na rok
2020 po12.
zmene

Bežné výdavky-obec

1 875 230

2 045 402

0

2 045 402

Bežné výdavky-RO

2 244 277

2 329 502

+ 20 005

2 349 507

367 412

328 323

0

328 323

1 239

1 239

0

1 239

4 488 158

4 704 466

+ 20 005

4 724 471

Kapitálové výdavky
obec
Finančné operácie
výdavkové-obec
Výdavky spolu

zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 195
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7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 13/2020.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ. Ekonómka priblížila návrh rozpočtového
opatrenia.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 196 zo dňa 10.12.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 196 : z prítomných 9 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 9 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: -

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Schválilo 13. zmenu rozpočtu obce Rakúsy vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 13/2020 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
2020
Bežné príjmy-obec

Rozpočet na rok
2020 po 12.
zmene

Rozpočet na rok
2020 po 13.
zmene

13. Zmena
rozpočtu na
rok 2020

4 331 596

4 444 190

- 77 501

4 366 689

Bežné príjmy-RO

3 562

67 802

+ 130

67 932

Kapitálové príjmy obec

8 000

2 000

0

2 000

145 000

210 479

0

210 479

4 488 158

4 724 471

- 77 371

4 647 100

Finančné operácie
príjmové-obec
Príjmy spolu

Schválený
rozpočet na rok
2020

Rozpočet na rok
2020 po 12.
zmene

Rozpočet na rok
2020 po

13. Zmena
rozpočtu na
rok 2020

13. zmene

Bežné výdavky-obec

1 875 230

2 045 402

- 67 980

1 977 422

Bežné výdavky-RO

2 244 277

2 349 507

- 1 391

2 348 116

367 412

328 323

- 8 000

320 323

1 239

1 239

0

1 239

4 488 158

4 724 471

- 77 371

4 647 100

Kapitálové výdavky obec
Finančné operácie
výdavkové-obec
Výdavky spolu

zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 196
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8. Návrh VZN č. 5/2020 dodatok č. 1, ktorým sa novelizuje VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.
V diskusii k bodu č. 8 vystúpili:
MUDr. Cyril Václav - opýtal sa, čo sa bude robiť s pohľadávkami? A či bude zmena rozpočtu kvôli
navýšeniu rozpočtu?
Starostka obce- posielali sa výzvy + zistí ako to robia v iných obciach.
Mgr. Marcela Fiffíková - rozpočet je už schválený, nedá sa s tým už nič robiť, bude zmena rozpočtu
počas roka.
Ing. Jaroslav Mačičák - poplatok za tonu odpadu uloženú na skládku do februára roku 2019 bol- 5€ za
tonu , od marca 2019 bol 17€ za tonu, v roku 2020- 26€ za tonu a v roku 2021 bude- cca 33€ za tonu.
Mgr. Jozef Pitoňák - počul od občanov, že ak sa zvýši miestny poplatok, tak ľudia prestanú separovať.
V iných obciach majú zavedené QR kódy.
Ing. Jaroslav Mačičák - V okolitých obciach sa poplatok za odpad pohybuje od 20€ do 30€.
MUDr. Cyril Václav - navrhuje to riešiť v kľude budúci rok, nie v tiesni.
Ján Vida - vyjadril sa, že veľký problém je aj s kuchynským odpadom v osade.

Stiahnutý návrh uznesenia starostkou obce
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Konštatuje, že návrh Dodatku č. 1, ktorým sa novelizuje VZN č.6/2019 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa 25.11.2020.
Uznáša sa 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
Schvaľuje VZN č.5/2020 Dodatok č. 1, ktorým sa novelizuje VZN č.6/2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez pripomienok.
Termín účinnosti VZN: 01.01.2021

zodpovednosť: OcÚ

9. Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2021.
Materiály boli poslancom doručené elektronicky pred OZ.

Január
Február (štvrtok)
Marec (štvrtok)
Apríl (štvrtok)
Máj (štvrtok)
Jún (štvrtok)
September (štvrtok)
Október (štvrtok)
November (streda)
December (štvrtok)

(bez zasadnutia)
11.2.2021
11.3.2021
(bez zasadnutia)
13.5.2021
10.6. 2021
9.9.2021
(bez zasadnutia)
10.11.2021
16.12. 2021

V diskusii k bodu č. 9 vystúpili:
MUDr. Cyril Václav - navrhol doplniť 8. apríl aj 14. október. November navrhuje zmeniť na 10.11,
pretože 11.11. je Martina, patróna obce. A každé zastupiteľstvo by mohlo začať o 17.00 hod.
Pavol Bjalončík a Mgr. Jozef Pitoňák súhlasia so začiatkom OZ o 17.00 hod.
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Ing. Jaroslav Mačičák- podporil návrh poslanca Václava.
Starostka obce- dala návrh poslancom, ako kompromis: ak sa jedno z navrhnutých OZ apríl alebo
september vypustí, je ochotná zvolávať OZ o 17.00 hod, poslanci však nesúhlasili, čas zvolávania teda
ostal o 16.00 hod. a OZ bude aj v apríli aj v októbri.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 197 zo dňa 10.12.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 197 : z prítomných 9 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 9 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
Mgr. Jozef Pitoňák, MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný: -

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Schválilo plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Rakúsy na rok 2021:
Január (bez zasadnutia)
Február (štvrtok)
11.2.2021
Marec (štvrtok)
11.3.2021
Apríl (štvrtok)
8.4.2021
Máj (štvrtok)
13.5.2021
Jún (štvrtok)
10.6.2021
September (štvrtok) 9.9.2021
Október (štvrtok)
14.10.2021
November (streda) 10.11.2021
December (štvrtok) 16.12.2021
Súhlasí so zvolávaním zasadnutí OZ podľa potreby najmenej 1 krát za tri mesiace podľa § 12
ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to najmä v
prípade mimoriadnej situácie, vyhlásenia núdzového stavu.
zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 197
10. Prerokovanie návrhu odmien volených funkcionárov obce.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 198 zo dňa 10.12.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 198 : z prítomných 9 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 7 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák,
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - Pavol Bjalončík, Mgr. Jozef Pitoňák
- nehlasovali: - neprítomný:7

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Zobralo na vedomie návrh starostky obce na schválenie odmeny poslancom obecného
zastupiteľstva za obdobie II. polroka 2020 nasledovne:
Ing. Jaroslav Mačičák
Mgr. Jozef Pitoňák
Ján Vida
Ing. Michal Berežný
Pavol Bjalončík
MUDr. Cyril Václav
Mgr. Slávka Birošíková
Peter Gábor
Miroslav Bíly

100 EUR,
100 EUR,
100 EUR,
100 EUR,
100 EUR,
100 EUR,
100 EUR,
100 EUR,
100 EUR.

Schválilo odmeny poslancom v navrhovanom znení.
Uložilo OcÚ vyplatiť v januárovom výplatnom termíne.
zodpovednosť: OcÚ
uznesením č. 198

V diskusii k bodu č. 10 vystúpili:
Ing. Jaroslav Mačičák - navrhol poslancom schváliť 30% odmenu hlavnej kontrolórke obce.
Starostka obce - vyjadrila sa, že je spokojná s prácou hlavnej kontrolórky, je nápomocná, usmerňuje
obec a vedie agendu zodpovedne. Predchádzajúca kontrolórka mala tiež 30% odmenu fixne mesačne
v plate.
Mgr. Slávka Birošíková - navrhla odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 15%, s čím poslanci súhlasili.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 199 zo dňa 10.12.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 199 : z prítomných 9 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 8 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - Mgr. Jozef Pitoňák
- nehlasovali: - neprítomný:-

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch podľa § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
Zobralo na vedomie poslanecký návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce
Rakúsy vo výške 15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra s prihliadnutím na náročnosť
a kvalitu výkonu funkcie.
Schválilo mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke obce Rakúsy Ing. Márii Bačíkovej vo výške 15
% z jej priznaného mesačného platu.
Uložilo OcÚ vyplatiť odmenu od 1. augusta 2020.
zodpovednosť: poslanci OZ
Termín: ihneď
uznesením č. 199
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11. Rôzne.
Žiadosť J. Blaščákovej, M. Blaščákovej, Lukáša Vidu ku prenajatiu kľúča od obecnej sklopky.
V diskusii k bodu č. 11 vystúpili:

Ing. Jaroslav Mačičák - jeho myšlienka bola jasná, aby sa zachovala bezpečnosť.
MUDr. Cyril Václav - do uznesenia by doplnil, nie pre verejnosť, ale na súkromné
využívanie.
Ján Vida - Stačí, ak bude mať jeden kľúč obec, druhý p. Blaščák.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 200 zo dňa 10.12.2020.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 200 : z prítomných 9 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 9 - Ján Vida, Ing. Michal Berežný, Mgr. Slávka Birošíková,
MUDr. Cyril Václav, Miroslav Bilý, Peter Gábor,
Ing. Jaroslav Mačičák, Pavol Bjalončík, Mgr. Jozef Pitoňák
- proti hlasovali: - zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný:-

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
Schválilo žiadosť J. Blaščákovej, M. Blaščákovej, Lukáša Vidu ku prenajatiu kľúča od
obecnej sklopky v uličke pri cintoríne za podmienok , že budú využívať kľúče pre svoju
potrebu.
uznesením č. 200

16. Interpelácia poslancov.
Starostka otvorila interpeláciu poslancov.
Mgr. Jozef Pitoňák - opýtal sa, v akom štádiu je územný plán a U-profily na Poľskej ceste?
Starostka obce - Územný plán zhromažďuje vyjadrenia inštitúcií, ešte neuplynula zákonná lehota na
ich vyhodnotenie.
U-profily sa priebežne osadzujú, no akútny stav na Poľskej ceste bol na opačnej strane, kde sa
zosúvala vozovka. Ďalej sa bude pokračovať v osade. Poľská cesta, druhá strana až budúci rok.
Mgr. Jozef Pitoňák - občania Rakús sa ho pýtali na vianočné osvetlenie. Prečo nie je aj na iných
uliciach?
Starostka obce - s nespokojnosťou občanov sa stretla ešte, keď bola učiteľkou. Plánuje doplniť
výzdobu v celej obci, je to jej prioritou. Tento rok nás zastihol Covid-19 a znížený rozpočet. Budúci
rok určite výzdobu doplní.

17. Diskusia.
Starostka obce otvorila bod programu diskusia.
Zvukový záznam z diskusie je zverejnený na internetovej stránke obce.
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18. Záver.
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť, príspevky poslancov na OZ a ukončila
zasadnutie 17. obecného zastupiteľstva o 18,50 hod.
Hlasovanie a zápisnica zo zasadnutia 17. obecného zastupiteľstva sú zverejnené na úradnej tabuli
obce a webovom sídle obce http://www. rakusy.sk
Zvukové nahrávky zo 17. obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2020 sú zverejnené na webovom
sídle obce http://www. rakusy.sk
Zápisnicu zapísala: Zuzana Regitková v.r.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Michal Berežný v.r.
Ing. Jaroslav Mačičák v.r.
PaedDr. Jaroslav Vaľo v.r.
prednosta OcÚ

Mgr. Lenka Fedáková v.r.
starostka obce
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