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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 8.9.2017 od 18.30 do 22.45 hod. 

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

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska. 
6. Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti za 1. polrok.  
7. Žiadosti občanov. 
8. Rôzne. 
9. Schválenie uznesenia. 
10. 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 / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

      Program bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
            Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Adrianu REPASKÚ 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 / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 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 / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 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 - splnené 
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. 27/2017 - splnené 
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. 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. 
Uznesenie č. 35/2017 - splnené 
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. 
Uznesenie č. 36/2017 - plnené 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie Uznesenia č. 51/2016: 

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

- rokovať so starostom obce Ostrovany. 
Uznesenie č. 37/2017 - splnené 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2017/006.  
Uznesenie č. 38/2017 - splnené 
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017. 
Uznesenie č. 39/2017 - splnené 
Schválenie žiadosti CZŠ sv. Demetra Ražňany o finančný príspevok vo  výške  150,- € na 
výdavky spojené so školským výletom. 
Uznesenie č. 40/2017 - splnené 
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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. 41/2017 - splnené 
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. 

 
 
 
K bodu 5. Schválenie prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska. 
 
   Starosta obce predložil návrh prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska. Poslanci 
OcZ návrh upravili a starosta dal za návrh hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

       Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 6. Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti za 1. polrok.  
 

Hlavný kontrolór oboznámil prítomných so správou z kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra za 1. polrok 2017. 

Starosta obce predložil návrh, aby OcZ vzalo na vedomie oboznámenie so správou 
z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2017. Hlavný kontrolór dal do 
pozornosti nedoplatky na dani z nehnuteľností, dane za psa, a na poplatok za komunálne 
odpady. Navrhuje, aby boli rozposlané výzvy k nedoplatkom. 

Za oboznámenie so správou z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 
2017 dávam hlasovať: 
    Za oboznámenie so správou z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2017 a 
vzatie na vedomie dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

Oboznámenie so správou z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2017 
vzalo OcZ jednohlasne na vedomie.  
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      Poslanci OcZ na základe vykonanej kontroly hlavného kontrolóra ukladajú starostovi, aby 
postupoval v zmysle zákona o správe daní a poplatkov č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších 
predpisov vo vymáhaní daní a poplatkov.    
   Starosta dal za návrh hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

    Návrh bol jednohlasne schválený. 
  
 
K bodu 7. Žiadosti občanov. 
 
    Starosta obce predložil žiadosť  CZŠ sv. Demetra Ražňany o navýšenie dotácie ŠKD na rok 
2017 o 1865,68 € z dôvodu odchodu do starobného dôchodku zamestnankyne Gabriely 
Saksovej.  
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ so stanoviskom od ZMOSU, ktoré starosta si 
vyžiadal emailom: „Na Vašu žiadosť vo veci odchodného vychovávateľky cirkevného ŠKD 
Vám odpovedáme nasledovné: 
Obec je v zmysle ustanovenia § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve v znení zákona č.182 /2017 Z. z.  s účinnosťou od 1.9.2017 povinná 
poskytnúť cirkevnému zriaďovateľovi najmenej 88% objemu finančných prostriedkov 
poskytnutých obci na dieťa školského klubu detí na prevádzku a mzdy v cirkevnom školskom 
klube detí podľa zákona č. 564/2004 Z. z. 
Riešenie pracovno-právnych vzťahov a nákladov s tým spojených je výhradne v kompetencii 
právneho subjektu, ktorý je zamestnávateľom. Obec nie je legislatívne viazaná poskytovaním 
ďalších finančných prostriedkov na úhradu nákladov spojených s odchodným alebo 
odstupným.“ 
     Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za           

Proti / / / / / / / / / 9 

Zdržal sa           

Neprítomný           

      Žiadosť nebola schválená. 
 
   Poslanci OcZ navrhli kúpiť dar p. Saksovej vo výške 500,- €, a tak sa jej zavďačiť za 
dlhoročnú prácu v školskom klube detí.  
   Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti     /     1 

Zdržal sa           

Neprítomný           

   Návrh bol schválený. 
   
 
   Starosta obce predložil žiadosť p. Petra MIŠKA, Ražňany č. 302 o majetkové vysporiadanie 
parcely č. 157/1, ktorá je v jeho vlastníctve. Dôvod vysporiadania udáva, že danú parcelu 
neužíva, ale platí za ňu daň. Zároveň žiada o opravu oporného múra chodníka na uvedenej 
parcele. 
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   Poslanci OcZ navrhujú osobné stretnutie s p. Miškom, aby im osobne vysvetlil, čo požaduje 
- z nákresu, ktorý im predložil starosta im to nebolo jasné. 
 
  Starosta obce predložil žiadosť manželov Lešových, Ražňany č. 386 o preloženie kamery, 
ktorá je umiestnená na rohu jedného z pavilónov areálu MŠ z dôvodu narúšenia ich súkromia. 
Starosta poslancom OcZ citoval zákon: 
„Podľa $ 10 ods. 7 Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších 
predpisov priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu alebo 
audiozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo 
narušenia bezpečnosti štátu. Povinnosťou prevádzkovateľa je priestor zreteľne označiť že je 
monitorovaný. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje 
osobitný zákon.  
Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o 
priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ak vyhotovený záznam nie je využitý na 
účely trestného stíhania alebo konania o priestupkoch, ten, kto ho vyhotovil, je povinný ho 
zlikvidovať' najneskôr v lehote siedmich dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol 
záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak ($ 13 ods. 7 zákona č.428/2002 
Z.z.).“  
     Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za           

Proti / / /  / / / / / 8 

Zdržal sa    /      1 

Neprítomný           

    Žiadosť nebola schválená - odôvodnenie Zákon o ochrane osobných údajov. 
  
 
  Starosta obce predložila žiadosť p. Petra PETÍKA, Ražňany 155 o jednorazovú finančnú 
pomoc pre deti Kristiána, Petra a Damiána na cestovné náklady a školské potreby. 
   Za žiadosť dávam hlasovať:  
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za           

Proti / / / / / / / / / 9 

Zdržal sa           

Neprítomný           

     Žiadosť nebola schválená. 
 
 
K bodu 9.  Rôzne. 
 
 
     Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2017/008. 
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  2620,00 € a vo 
výdajovej časti 2620,00 €. 
 
     



 

 7 

  Za vzatie na vedomie rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2017/008 dávam  hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

     Obecné zastupiteľstvo vzalo rozpočtové opatrenie na vedomie. 
 
 
     Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2017/009. 
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  4350,00 € a vo 
výdajovej časti 4350,00 €. 
     Za schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2017/009 dávam  hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2017/009. 
 
 
     Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2017/010. 
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 zákonovpredkladám obecnému 
zastupiteľstvu návrh na  rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov 
schváleného bežného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky podľa 
tabuľkovej prílohy.  
Celkový objem presunu finančných prostriedkov je vo výdajovej časti bežného rozpočtu 
v sume 1290,00 €. 
    Za vzatie na vedomie rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2017/010 dávam  hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

    Obecné zastupiteľstvo vzalo rozpočtové opatrenie na vedomie. 
 
     Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2017/011. 
Starosta obce Ražňany predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Ražňanoch na prerokovanie 
návrh na zmenu rozpočtu. 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 kapitálového rozpočtu, pričom sa menia celkové 
príjmy a celkové výdavky podľa tabuľkovej prílohy.  
Celkový objem navýšenie finančných prostriedkov je v príjmovej časti 6960,00 € a 
vo výdajovej časti kapitálového rozpočtu v sume 6960,00 €. 
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    Za vzatie na vedomie rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2017/011 dávam  hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

    Obecné zastupiteľstvo vzalo rozpočtové opatrenie na vedomie. 
 
 
Starosta oboznámil prítomných: 

- so žiadosťami od predsedu DHZ p. Lešša, 
- ohľadom mapy od p. starostu z Ostrovian – prehľad zástavby rómskej osady, p. 

starosta prečítal Uznesenia zo zápisnice (č. 51/2016), p. Stračiak navrhuje zbúrať 
domy v spodnej časti, ďalej navrhuje začať robiť kroky tak, aby v spodnej časti boli 
domy zbúrané a potom začať stavať múr, ďalej navrhuje konzultáciu s právnikmi 
a postupne začať robiť kroky na zastavenie nelegálnej výstavby domov v katastri našej 
obce, p. Stračiak pripraví postup návrhu pri riešení zmeny katastra, p. Repaský 
navrhuje obkopírovať hranicu podľa domov, 

- so zdravotnou prepravou, ktorou sa zaoberá p. Michal Zborovjan, 
- o rekonštrukcii hospodárskeho pavilónu, začína sa pracovať na kotolni, elektrické 

rozvody budú vymenené za nové, odvodňovanie, zatepľovanie – do konca 9/2017 by 
mala byť stavba ukončená, 

- o chodníku okolo cintorína – nová asfaltová cesta, obec má vydané stavebné 
povolenie, časť pozemku musí obec odkúpiť od SPF na chodník, 

- o zbernom dvore odpadov – zmluva je podpísaná 
- o prípravných prácach v Rybníku 

P. Galeštoková mala dotaz ohľadom cesty pri Tulejových č. 75 a Kostolníkových č. 56, kde 
sú diery v asfalte. 
P. Repaský informoval o turistickom výlete do V. Tatier alebo do Slovenského raja. 
P. starosta informoval ohľadom cesty okolo školy – osadiť spomaľovač a priechod pre 
chodcov. 
P. Horňák – zatarasiť cestu pri fare kvetináčom, prístup by bol z dolnej strany.  
K bodu 10. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 8.9.2017. 

(1 - 11) 
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 

(Uznesenie č. 42/2017). 
2. Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo so správou z kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra za 1. polrok 2017 a vzalo ju na vedomie (Uznesenie č. 43/2017). 
3. Obecné zastupiteľstvo ukladajú starostovi, aby postupoval v zmysle zákona o správe 

daní a poplatkov č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov vo vymáhaní daní 
a poplatkov (Uznesenie č. 44/2017). 

4. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť CZŠ o navýšenie dotácie ŠKD na rok 2017 
o 1865,68 € z dôvodu odchodu do starobného dôchodku zamestnankyne Gabriely 
Saksovej. Odôvodnenie -  Obec je v zmysle ustanovenia § 6 ods. 12 zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona                  
č. 182 /2017 Z. z.  s účinnosťou od 1.9.2017 povinná poskytnúť cirkevnému 
zriaďovateľovi najmenej 88% objemu finančných prostriedkov poskytnutých obci na 
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dieťa školského klubu detí na prevádzku a mzdy v cirkevnom školskom klube detí 
podľa zákona č. 564/2004 Z. z.. Riešenie pracovno-právnych vzťahov a nákladov 
s tým spojených je výhradne v kompetencii právneho subjektu, ktorý je 
zamestnávateľom. Obec nie je legislatívne viazaná poskytovaním ďalších finančných 
prostriedkov na úhradu nákladov spojených s odchodným alebo odstupným.“ 
(Uznesenie č. 45/2017). 

5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpiť dar p. Saksovej vo výške 500,- €, a tak sa jej 
zavďačiť za dlhoročnú prácu v školskom klube detí (Uznesenie č. 46/2017). 

6. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť manželov Lešových, Ražňany 386 
o preloženie kamerového systému. Odôvodnenie - „Podľa $ 10 ods. 7 Zákona o 
ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov priestor 
prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu 
len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo 
narušenia bezpečnosti štátu. Povinnosťou prevádzkovateľa je priestor zreteľne 
označiť, že je monitorovaný. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak 
tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely 
trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 
Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného stíhania alebo konania o 
priestupkoch, ten, kto ho vyhotovil, je povinný ho zlikvidovať' najneskôr v lehote 
siedmich dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak 
osobitný zákon neustanovuje inak ($ 13 ods. 7 zákona č.428/2002 Z. z.).“ (Uznesenie 
č. 47/2017). 

7. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Petra PETÍKA, Ražňany 155 
o jednorazovú finančnú pomoc (Uznesenie č. 48/2017). 

8. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2017/008 (Uznesenie 
č. 49/2017).  

9. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2017/009 (Uznesenie                    
č. 50/2017).  

10. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2017/010 (Uznesenie   
č. 51/2017).  

11. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2017/011 (Uznesenie 
č. 52/2017).  

         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. Adriana REPASKÁ             …………………………… 
 
Overovatelia: 
Martin ZBORAY            …………………………… 
 
 
Igor REPASKÝ   …………………………… 


