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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 26.1.2017 od 19.00 do 21.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Ing. Karol BALČÁK, 
                                                           Ing. Jozef HORŇÁK, 
                                                           Martin KOLARČÍK, 
                                                           Ing. Peter POLOHA, 
                                                           Igor REPASKÝ, 
                                                           Martin ZBORAY. 
                        - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ.  
  - zapisovateľ:  Adriana REPASKÁ. 
             - hlavný kontrolór:  
  - hostia:                        
Neprítomní:                          Slavomír BALČÁK, 
                                                           Valéria PAVÚKOVÁ,                                               
                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK, 
                          Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ. 
 
Program: 
 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie kultúrno-spoločenských akcií na rok 2017. 
6. Schválenie VZN č. 01/2017 o organizácii miestneho referenda. 
7. Schválenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
8. Schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Komunitné centrum 
v obci Ražňany. 
9. Schválenie poskytnutia úveru pre obec Ražňany. 

   10. Schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Ražňany. 
   11. Rôzne. 
   12. Schválenie uznesenia. 
   13. Záver. 

 
Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 

 
K bodu 1. Otvorenie. 
 
 Starosta obce privítal poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a oboznámil poslancov s  
programom.  



 

 2 

     Za program dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / /  / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /   /  3 

      Program bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
            Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Adrianu REPASKÚ a overovateľov zápisnice 
Ing. Jozefa HORŇÁKA a p. Igora REPASKÉHO. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / /  / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /   /  3 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 
           Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Karol BALČÁK, p. Martin KOLARČÍK 
a Ing. Peter POLOHA. 
          Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / /  / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /   /  3 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
 
K bodu 4. Kontrola uznesení. 
 
Uznesenie č. 53/2015 - plnené 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemku na parcele 263/3 za podmienok 
stanovených obcou. 
Uznesenie č. 81/2015 - plnené 
Schválenie zámeru na výstavbu nájomných bytov v lokalite PD. 
Uznesenie č. 3/2016 - plnené 
Schválenie 5% spolufinancovania z dotácie z operačného programu kvalita životného 
prostredia.  
Uznesenie č. 46/2016 - plnené 
Schválenie finančného príspevku vo výške 300,- €, slovom tristo eur pre miestny kulturistický 
klub na zakúpenie posilňovacích zariadení. 
Uznesenie č. 47/2016 - splnené 
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Schválenie finančného príspevku vo výške 50,- €, slovom päťdesiat eur pre p. Alžbetu 
NOVOTNÚ, Ražňany 47, 082 61. 
Uznesenie č. 53/2016 - splnené 
Schválenie plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2017.   
Uznesenie č. 54/2016 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 17.  
Uznesenie č. 55/2016 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 18. 
Uznesenie č. 56/2016 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 19. 
Uznesenie č. 57/2016 - splnené 
Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017. 
Uznesenie č. 58/2016 - splnené 
Schválenie VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.  
Uznesenie č. 59/2016 - splnené 
Schválenie VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 2017. 
Uznesenie č. 60/2016 - splnené 
Schválenie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie pre 1 žiaka podľa priloženého 
zoznamu s trvalým pobytom na území obce Ražňany vo výške podľa žiadosti príslušného 
CVČ, maximálne však 30,- € na žiaka a kalendárny rok 2017. 
Uznesenie č. 61/2016 - splnené 
Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 
Rozpočtu obce Ražňany na roky 2017 – 2019. 
Uznesenie č. 62/2016 - splnené 
Schválenie rozpočtu obce Ražňany na rok 2017 - rozpočet bol schválený ako vyrovnaný 
v sume 553 650,- €  v hlavných kategóriach s týmito zmenami: 

- v príjmovej časti: navýšenie položky 111 003 – výnos dane z príjmov o sumu  
29 000,- € 

- vo výdajovej časti: vznik novej položky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia-
kaštieľ -  KC v sume 29.000,- €.  

Uznesenie č. 63/2016 - plnené 
Schválenie žiadosti p. Pavla Kozmu, Šarišské Dravce 230, 082 73 o odkúpenie pozemku 
uvedenom na liste vlastníctva LV č. 1182 v k. ú. Ražňany, z časti parcely registra C KN č. 
263/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m². Cena za 1 m² je vo výške 3,32 €, 
slovom tri eurá, tridsaťdva centov  ). 
Uznesenie č. 64/2016 - plnené 
Schválenie žiadosti p. Jozefa Mašľára, Ražňany 199, 082 61 o vytvorenie prechodu                  
pre chodcov medzi popisným číslom domu 199 a 131. 
Uznesenie č. 65/2016 - splnené 
Schválenie finančného príspevku vo výške 150,- €, slovom jedenstopäťdesiat eur pre CZŠ sv. 
Demetra na lyžiarsky výcvik. 
Uznesenie č. 66/2016 - plnené 
Schválenie zapojenie sa do Výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít 
infraštruktúry materských škôl. Kód výzvy: IROP – PO2 – SC221-PZ-2016-1, Operačný 
program: Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup 
k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2. – Investovanie do 
vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania 



 

 4 

prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.1 – 
Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. 
Uznesenie č. 67/2016 - plnené 
Schválenie zapojenie sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2016-2, Prioritná os: 6, Špecifický cieľ: 6.1.3, Zameranie: 
Výstavba nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít, Modernizácia a rekonštrukcia komunitných centier v obciach 
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Prestavba objektov za účelom 
zriadenia a fungovania komunitných centier, Operačný program: Ľudské zdroje a 5 % 
spolufinancovanie obce.  
Uznesenie č. 68/2016 - plnené 
Schválenie zapojenie sa do Výzvy Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si 
svoj dom, Podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov 
v kritickom stavebno – technickom stave a 5 % spolufinancovanie obce ( 
Uznesenie  č. 69/2016 - splnené 
Schválenie realizácie káblového pripojenia v obci Ražňany. 
 
 

K bodu 5. Schválenie kultúrno-spoločenských akcií na rok 2017. 
 
         Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh plánu kultúrno – 
športových akcií na rok 2017: 

Mesiac Plán aktivít 
Január Karneval na ľade 

Hoľanga cup 
Obecná zabíjačka 

Február Obecný ples 
Marec Stolnotenisový turnaj 

Veľkonočný jarmok – výstava kraslíc v priestoroch OcÚ 
Máj Deň matiek 
Jún MDD + Varenie guľaša 

Čerešňobranie 
Výlet dôchodcov 

Júl Memoriál p. Miška – futbalový turnaj 
Nohejbalový turnaj 

August Memoriál p. Cicmana – hasičská súťaž 
Volejbalový turnaj žien 

September Obecný výlet 
Október Moji starkí – kultúrny program, posedenie rodičov a starých rodičov 
December Mikuláš s rozsvietením stromčeka 

Silvestrovský program 
 
        Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / /  / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /   /  3 

              Návrh bol jednohlasne schválený. 
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K bodu 6. Schválenie VZN č. 01/2017 o organizácii miestneho referenda. 
 
         Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie návrh VZN               
č. 01/2017 o organizácii miestneho referenda. 
        Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / /  / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /   /  3 

              Návrh bol jednohlasne schválený. 
 

 
K bodu 7. Schválenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
         Starosta obce predložil na schválenie predaj pozemku na základe kúpnej zmluvy parcelu 
registre CKN č. 263/3 o výmere 181 m², zastavané plochy a nádvoria v prospech Pavla 
KOZMU, Šarišské Dravce 230, 082 73, kúpna cena je 3,32 €/1m², slovom tri eura a 
tridsaťdva centov za jeden meter štvorcový. 
        Za predaj pozemku dávam hlasovať:              
  BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / /  / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /   /  3 

          Predaj pozemku bol jednohlasne schválený. 
 

 
K bodu 8. Schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Komunitné 
centrum v obci Ražňany. 
 
     Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že dňa 15.12.2016 
Uznesením č. 67/2016 poslanci obecného zastupiteľstva schválili: 
- zapojenie sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Kód 
výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2016-2, Prioritná os: 6, Špecifický cieľ: 6.1.3, Zameranie: 
Výstavba nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít, Modernizácia a rekonštrukcia komunitných centier v obciach 
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Prestavba objektov za účelom 
zriadenia a fungovania komunitných centier, Operačný program: Ľudské zdroje a 5 % 
spolufinancovanie obce. 
Starosta obce po konzultácii s externým manažérom projektu navrhuje doplnenie  textu: 

- podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO (MV SR) s názvom 
„Komunitné centrum v obci Ražňany“, kód výzvy: OPLZ – PO6 – SC613 – 2016 – 2, 
pričom ciele projektu sú v súlade s platným „Programom rozvoja obce Ražňany na 
roky 2016 – 2023, 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, tj. min. 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov, 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu, 

- zabezpečnie financovania všetkých prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré 
vzniknú v priebehu realizácie projektu. 
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       Za doplnenie textu dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / /  / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /   /  3 

       Doplnenie textu bolo jednohlasne schválený. 
 
 

K bodu 9.  Schválenie poskytnutia úveru pre obec Ražňany. 
 
     Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že Uznesením č. 62/2016 zo 
dňa 15.12.2016 obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Ražňany na rok 2017, v rámci 
ktorého bola schválená suma 4.000,- € na prvú splátku nového motorového vozidla pre obec. 
Aktuálne využívané vozidlo Škoda Fabia  Combi je z roku 2000, v čase schvaľovania 
rozpočtu na rok 2017 malo najazdených viac ako 260 000 km.  Technický stav vozidla sa 
postupne zhoršuje, vyžaduje si ďalšie investície súvisiace s údržbou a taktiež vzrastá spotreba 
PHM.  
Starosta uviedol, že v rámci schváleného zámeru na nákup nového motorového vozidla obec 
výberovým konaním cestou elektronického trhoviska vysúťažila nové motorové vozidlo: 5 
miestne Škoda Rapid Style 1,2 TSI 81 kW 6 – stup. mech., farba sivá Quartz metaliza, VIN: 
TMBAB6NH4H4021390 za cenu 14.980 ,- € od spoločnosti CAMEA Car, a.s..  
Na základe pôvodného zámeru poslancov OcZ  bude motorové vozidlo zakúpené na štvrtiny, 
pričom prvá splátka vozidla je 3.745,- €, ktorá bude uhradená pri kúpe vozidla. Zvyšná časť 
sa uhradí v troch ročných splátkach na základe štandardného úveru od spoločnosti 
spolupracujúcej s autorizovaným predajcom. Výška žiadaného úveru predstavuje sumu 
11.235,- €. Úver je bez navýšenia. Pred hlasovaním poslancov OcZ o poskytnutí úveru 
starosta obce predložil stanovisko hlavnej kontrolórky obce  o  vyjadrenie k žiadosti 
o poskytnutie úveru. Hlavná kontrolórka obce v stanovisku k poskytnutiu úveru neuviedla 
dôvody, pre ktoré by obec nemohla prijať návratné zdroje financovania. 
    Za vzatie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky dávam hlasovať:     
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / /  / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /   /  3 

     Za schválenie žiadosti o poskytnutie úveru dávam hlasovať:  
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / /  / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /   /  3 

     Za splnomocnenie starostu obce Radovana Rokošného na dojednanie zmluvných 
podmienok poskytnutia úveru vo výške 11.235,- € od spol. Škoda Financial Services na nákup 
motorového vozidla Škoda Rapid Style 1,2 TSI 81 kW 6 – stup. mech, VIN: 
TMBAB6NH4H4021390 pre obec Ražňany  a podpis úverovej zmluvy pre žiadateľa obec 
Ražňany dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / /  / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /   /  3 
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 K bodu 10. Schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Ražňany. 
 
       P. Martin KOLARČÍK informoval poslancov o prevádzkovom poriadku pohrebiska 
v obci Ražňany – bude vypracované nové VZN. Poslanci obecného zastupiteľstva doporučujú 
starostovi obce pripraviť: 
1. počet hrobov na pohrebisku – cintoríne, 
2. počet uzatvorených nájomných zmlúv, 
3. počet neuhradených hrobových miest. 
 
 
K bodu 11. Rôzne. 
 
 Starosta obce informoval prítomných: 

- Komunitné centrum – rekonštrukcia časti kaštieľa (strecha, zateplenie, výmena okien, 
podlahy, krov, interiér (257.500,- €)), termín podania žiadosti do 24.2.2017, 

- Hospodársky pavilón – schválená žiadosť na rekonštrukciu (216.000,- €), 
- Výstavba nového 3. pavilónu MŠ (209.989,- € - celkové náklady), 
- Výpoveď nájomnej zmluvy – bar, výpoveď daná p. Jánošíkom, obec vyhlásila 

obchodnú verejnú súťaž, termín predkladania žiadostí do 20.2.2017, 
- Kultúrne podujatia (zabíjačka, ples), 
- Kaštieľ – rekonštrukcia kuchynky, 
- Multifunkčné ihrisko. 

 
 

K bodu 12. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 26.1.2017. 
(1 - 7) 

1. Schválenie kultúrno-spoločenských akcií na rok 2017 (Uznesenie č. 1/2017). 
2. Schválenie VZN č. 01/2017 o organizácii miestneho referenda (Uznesenie č. 2/2017). 
3. Schválenie predaja pozemku na základe kúpnej zmluvy parcelu registre CKN č. 263/3 

o výmere 181 m², zastavané plochy a nádvoria v prospech Pavla KOZMU, Šarišské 
Dravce 230, 082 73, kúpna cena je 3,32 €/1m², slovom tri eura a tridsaťdva centov za 
jeden meter štvorcový (Uznesenie č. 3/2017). 

4. Schválenie doplnenie textu Uznesenia č. 67/2016: 
- podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO (MV SR) s názvom 

„Komunitné centrum v obci Ražňany“, kód výzvy: OPLZ – PO6 – SC613 – 2016 – 2, 
pričom ciele projektu sú v súlade s platným „Programom rozvoja obce Ražňany na 
roky 2016 – 2023, 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, tj. min. 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov, 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu, 

- zabezpečnie financovania všetkých prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré 
vzniknú v priebehu realizácie projektu (Uznesenie č. 4/2017). 

5. Vzatie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolorky obce Ražňany Ing. Márie 
Galeštokovej k žiadosti o poskytnutie úveru vo výške 11.235,- € od spoločnosti Škoda 
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Financial Services na nákup motorového vozidla Škoda Rapid Style 1,2 TSI 81 kW 6 – 
stup. mech, VIN: TMBAB6NH4H4021390 (Uznesenie č. 5/2017). 

6. Schválenie poskytnutia úveru vo výške 11.235,- € od spoločnosti Škoda Financial 
Services na nákup motorového vozidla Škoda Rapid Style 1,2 TSI 81 kW 6 – stup. mech, 
VIN: TMBAB6NH4H4021390  (Uznesenie č. 6/2017). 

7. Obecné zastupiteľstvo obec Ražňany splnomocňuje starostu obce Radovana Rokošného 
na dojednanie zmluvných podmienok poskytnutia úveru vo výške 11.235,- € od spol. 
Škoda Financial Services na nákup motorového vozidla Škoda Rapid Style 1,2 TSI 81 
kW 6 – stup. mech, VIN: TMBAB6NH4H4021390 pre obec Ražňany  a podpis úverovej 
zmluvy pre žiadateľa obec Ražňany (Uznesenie č. 7/2017). 
 

     Za vzatie na vedomie uznesení dávam hlasovať:  
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / /  / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /   /  3 

    Obecné zastupiteľstvo vzalo uznesenia na vedomie. 
 
 
K bodu 13. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Ražňanoch. 
 
 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
 
 
Zapisovateľ: 
p. Adriana REPASKÁ             …………………………… 
 
Overovatelia: 
Igor REPASKÝ            …………………………… 
 
 
Ing. Jozef HORŇÁK   …………………………… 


