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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 23.6.2017 od 17.00 do 20.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Ing. Karol BALČÁK,                                                   
                                                           Martin KOLARČÍK, 
                                                           Valéria PAVÚKOVÁ,                                 
                                                           Igor REPASKÝ,   
                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK, 
                                                           Martin ZBORAY.                                                            
                        - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ.  
  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ. 
             - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ. 
  - hostia:                       Ing. Cyril REVÁK, starosta obce Ostrovany 
                                                           Jozef BRUZDA, poslanec OcZ obce Ostrovany     
                                                           Rastislav ŠVEC, poslanec OcZ obce Ostrovany     
Neprítomní:                          Slavomír BALČÁK, 
                                                           Ing. Jozef HORŇÁK 
                                                           Ing. Peter POLOHA 
                           
 
Program: 
 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Riešenie zmeny katastra medzi obcami Ražňany a Ostrovany. 
6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2017 – zmena rozpočtových opatrení. 
7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 2. polrok 2017. 
8. Žiadosti občanov. 
9. Rôzne. 
10. Schválenie uznesenia. 
11. Záver. 
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Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 

 
K bodu 1. Otvorenie. 
 
 Starosta obce privítal poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a oboznámil poslancov s  
programom.  
     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. Annu BALČÁKOVÚ a overovateľov 
zápisnice p. Igora REPASKÉHO a p. Martina ZBORAYA. 
 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 Valéria PAVUKOVÁ. 
          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 
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Schválenie 5% spolufinancovania z dotácie z operačného programu kvalita životného 
prostredia.  
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. 9/2017- plnené 
Schválenie zámeru a prípravy výstavby viacúčelového ihriska.  
Uznesenie č. 10/2017 - plnené 
Schválenie žiadosti p. Mareka LICHVÁRA o odkúpenie pozemku uvedenom na LV č. 1115 
v k. ú. Ražňany z časti parcely registra C KN č. 1648/2, ostatné plochy o výmere 29 m² . 
Uznesenie č. 11/2017 - plnené 
Schválenie žiadosti p. Štefana ŠIMOŇÁKA, Ražňany č. 41 o osadenie verejného osvetlenia 
na stĺp pri dome so súpisným číslom 98. 
Uznesenie č. 21/2017 - splnené 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a správu audítora za 
rok 2016. 
Uznesenie č. 22/2017 - splnené 
Schválenie podľa § 16, ods. 10 a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Uznesenie č. 23/2017 - splnené 
Schválenie použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 49.302, 81 €. 
Uznesenie č. 24/2017 - splnené 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2017/003. 
Uznesenie č. 25/2017 - splnené 
Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2017/004. 
Uznesenie č. 26/2017 - splnené 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2017/005. 
Uznesenie č. 27/2017 - plnené 
Schválenie využitia finančných prostriedkov z rezervného fondu za roky 2014, 2015 a 2016 
na výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 50.000,- €. 
Uznesenie č. 28/2017 - plnené 
Schválenie žiadosti p. Rudolfa JUSKA Ražňany 198 o rekonštrukciu prístupového mostíka 
k jeho pozemku pri parcele č. 551 na LV č. 328, z dôvodu dezolátneho technického stavu 
mostíka. 
Uznesenie č. 29/2017 - plnené 
Schválenie žiadosti p. Juraja MIŠENKU, Sabinov, a to pod podmienkou, že obec odkúpi časť 
pozemku pod obecným chodníkom a navrhuje aby zvyšnú časť odkúpili vlastníci susediaci 
s pozemkami p. Juraja Mišenku. 
Uznesenie č. 30/2017 - plnené 
Schválenie žiadosti p. Martiny MOTÝĽOVEJ, Červenica pri Sabinove 240, a to pod 
podmienkou, že obec odkúpi časť pozemku pod obecným chodníkom a navrhuje aby zvyšnú 
časť odkúpili vlastníci susediaci s pozemkami p. Martiny Motýľovej. 
Uznesenie č. 31/2017 - splnené 
Neschválenie žiadosti p. Heleny HORVÁTOVEJ, Ražňany 435 o odkúpenie časti pozemku, 
č. parc. EKN 1638/2, EKN 1646/1 a 614/2, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce 
Ražňany za účelom výstavby rodinného domu. 
Uznesenie č. 32/2017 - plnené 
Schválenie žiadosti p. Jozefa MICHŇÁKA, Ražňany 409 o prekrytie vodného toku pred jeho 
pozemkom z dôvodu poškodzovania majetku pod podmienkou, že práce vykonajú obecní 
pracovníci a materiál zabezpečí p. Michňák na vlastné náklady (). 
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Uznesenie č. 33/2017) - splnené 
Schválenie žiadosti p. Alžbety FUTEJOVEJ, Ražňany 100 o jednorazový finančný príspevok 
na ťažko zdravotne postihnutého syna Michala vo výške 150,- €. 
Uznesenie č. 34/2017 - splnené 
Schválenie žiadosť MŠ Ražňany o poskytnutie finančného príspevku na školský výlet do 
ZOO vo výške 170,- €. 
Uznesenie č. 35/2017 - plnené 
Schválenie žiadosti p. Boženy NOVOTNEJ, Karpatská 10, Prešov o odkúpenie pozemku 
v katastri obce Ražňany parc. č. 263/21 o výmere 56 m², ktorého je vlastníkom obec Ražňany 
v rámci osobitného zreteľa. 
 
 
 
K bodu 5. Riešenie zmeny katastra medzi obcami Ražňany a Ostrovany. 

 
     Na rokovanie obecného zastupiteľstva boli prizvaní p. starosta obce Ostrovany a poslanci 
OcZ z Ostrovian ohľadom riešenia zmeny katastrálnej hranice medzi obcami Ražňany 
a Ostrovany. P. starosta z Ostrovian oboznámil prítomných, že v roku 2006 - 2007 boli 
pozemky vymenené s Rímskokatolíckou cirkvou. Pozemky, na ktorých sú v súčasnosti 
postavené domy občanov obce Ostrovany sa nachádzajú v katastri obce Ražňany a sú to 
cirkevné, súkromné a pozemky SR – cca 3,5 ha – horná časť, dolná časť – cca 3 ha. Poslanci 
obce Ostrovany navrhujú posunúť kataster na výstavbu nájomných bytov pre rómov. Poslanci 
obce Ražňany nesúhlasia s rozšírením pre nájomné byty (rozšírenie od KC smerom k letisku – 
40 m). P. Stračiak navrhuje časť domov presunúť, avšak p. starosta z Ostrovian ho upozorňuje 
na Uznesenie európskeho súdneho dvora, že to nie je také jednoduché. P. starosta z Ražnian 
požiadal firmu GEODUS o určenie výmery v prípade smerovania hranice od Komunitného 
centra kolmo od štátnej cesty smerom k rieke Torysa. Rozšírenie by sa týkalo cca 4,3 ha 
územia a v tejto časti  postaviť betónový plot, ktorý bude oddeľovať katastrálne hranice oboch 
obcí. Poslanci obce Ražňany súhlasia s navrhovaným riešením. 
       Dávam hlasovať za doplnenie Uznesenia č. 51/2016 zo dňa 10.11.2016, 

- pravidelne monitorovať situáciu v rómskej osade, aby nedochádzalo k ďalšej stavbe 
domov, 

- rokovať so starostom obce Ostrovany. 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /   / /  / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  / /   /    3 

         Doplnenie Uznesenia č. 51/2016 bolo schválené. 
 
K bodu 6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2017 – zmena rozpočtových opatrení. 
 
 
     Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2017/006. 
V súlade s ods. 2 písmenom a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému 
zastupiteľstvu návrh na  rozpočtové opatrenie – navýšenie rozpočtových prostriedkov 
schváleného bežného rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky podľa 
tabuľkovej prílohy.  
Celkový objem navýšenia finančných prostriedkov je v príjmovej časti 550,00 €              
a vo  výdajovej časti 550,00 €. 
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    Za vzatie na vedomie rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2017/006 dávam  hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /   / /  / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  / /   /    3 

Obecné zastupiteľstvo vzalo rozpočtové opatrenie na vedomie. 
 
 
 
K bodu 7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 2. polrok 2017. 
 
Starosta obce predložil návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 2. polrok 2017: 
V zmysle § 18 f, ods. 1, písmeno b), zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám plán kontrol pre obdobie od 01.07.2017 do 31.12.2017 
 

• Kontrola pokladničných a bankových operácií, kontrola účtovných dokladov 
a interných dokladov, zameraná na formálnu a vecnú správnosť (dodržiavanie 
náležitosti  účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a ostatných 
účtovných dokladov v zmysle zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.), 

• Kontrola pokladničných dokladov zameraná na účelnosť a účelovosť vynaložených 
finančných prostriedkov, 

• Kontrola podania majetkového priznania k 31.3.2017 povinných osôb, podania 
písomného oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za 
predchádzajúci kalendárny rok, 

• Kontrola náhodne vybraných  dvadsiatich dodávateľských faktúr zameraná na 
náležitosti faktúry, zaúčtovanie a úhrada faktúry, objednávka k predmetnej faktúre, 
predbežná finančná kontrola a zverejnenie. 

• Kontrola zameraná na postup pri riešení sťažností za obdobie  I. polroka r. 2017, 

• Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2018, a viacročnému rozpočtu na roky 
2019-2020, 

• Vykonanie kontrol uložených HK uzneseniami OcZ v Ražňanoch v zmysle §18 ods. 1 
písmena h) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 

Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce: 
- vzdelávanie – semináre RVC Prešov a ZHK SR na vybrané témy. 
 
      
     Za schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 2. polrok 2017 dávam 
hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /   / /  / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  / /   /    3 

     Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 2. polrok 2017 bol jednohlasne schválený. 
 



 

 6 

K bodu 8. Žiadosti občanov. 
 
    Starosta obce predložil žiadosť  CZŠ sv. Demetra Ražňany o finančný príspevok na 
výdavky spojené so školským výletom vo výške 150,- €. 
   Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /   / /  / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  / /   /    3 

    Žiadosť bola jednohlasne schválená. 
   
 
K bodu 9.  Rôzne. 
 
 
         Starosta obce predložil na schválenie predaj pozemku na základe kúpnej zmluvy parcelu 
registre EKN č. 1648/23 o výmere 29 m², ostatné plochy v prospech Mareka LICHVÁRA, 
Pečovská Nová Ves, Hlavná 441/65, 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. 
 
         Starosta obce predložil na schválenie predaj pozemku na základe kúpnej zmluvy parcelu 
registre CKN č. 263/21 o výmere 56 m², zastavané plochy a nádvoria v prospech Boženy 
NOVOTNEJ, Prešov, Karpatská 10, 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 10. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 23.6.2017. 

(1 - 6) 
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie Uznesenia č. 51/2016 zo dňa 10.11.2017: 
- pravidelne monitorovať situáciu v rómskej osade, aby nedochádzalo k ďalšej stavbe 

domov, 
- rokovať so starostom obce Ostrovany (Uznesenie č. 36/2017). 
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2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2017/006 (Uznesenie 
č. 37/2017).  

3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017 
(Uznesenie č. 38/2017). 

4. Schválenie žiadosti CZŠ sv. Demetra Ražňany o finančný príspevok vo  výške  150,- € 
na výdavky spojené so školským výletom (Uznesenie č. 39/2017). 

5. Schválenie predaja pozemku na základe kúpnej zmluvy parcelu registre EKN                      
č. 1648/2 o výmere 29 m², ostatné plochy v prospech Mareka LICHVÁRA, Pečovská 
Nová Ves, Hlavná 441/65, kúpna cena je 3,32 €/1m², slovom tri eura a tridsaťdva 
centov za jeden meter štvorcový (Uznesenie č. 40/2017). 

6. Schválenie predaja pozemku na základe kúpnej zmluvy parcelu registre CKN                       
č. 263/21 o výmere 56 m², zastavané plochy a nádvoria v prospech Boženy 
NOVOTNEJ, Prešov, Karpatská 10, kúpna cena je 3,32 €/1m², slovom tri eura a 
tridsaťdva centov za jeden meter štvorcový (Uznesenie č. 41/2017). 
 
 

 
         Obecné zastupiteľstvo vzalo uznesenia na vedomie. 
 
 
K bodu 11. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Ražňanoch. 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
Zapisovateľ: 
p. Anna BALČÁKOVÁ             …………………………… 
 
Overovatelia: 
Martin ZBORAY            …………………………… 
 
 
Igor REPASKÝ   …………………………… 


