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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 12.10.2018 od 18.00 hod. do 20.00 hod.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:             Ing. Karol BALČÁK,  

                                                           Ing. Jozef HORŇÁK, 

                                                           Martin KOLARČÍK, 

                                                           Ing. Peter POLOHA, 

                                                           Igor REPASKÝ, 

                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK.                                               . 

                        - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  

  - zapisovateľ:  Adriana REPASKÁ 

             - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ. 

  - hostia:                       

Neprítomní:                                    Slavomír BALČÁK,                                     

                                                           Valéria PAVÚKOVÁ, 

                                                           Martin ZBORAY. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

                           

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2018 – zmena rozpočtových opatrení.  

6. Žiadosti občanov. 

7. Interpelácie. 

8. Návrh uznesenia. 

9. Záver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
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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. Adrianu REPASKÚ a overovateľov zápisnice 

p. Igora REPASKÉHO a Ing. Petra POLOHU. 

 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. Vladimír STRAČIAK, Ing. Karol BALČÁK 

a Ing. Jozef HORŇÁK. 

          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. 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.  
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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. 60/2017 - splnené 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky obce Ražňany na odpredaj prebytočného 

majetku obce – motorového vozidla, prípojného vozidla a veľkoobjemových kontajnerov 

formou verejnej obchodnej súťaže takto: 

- traktor Zetor 8145, EČ: SB 560 AA, rok výroby 1987 farba červená, pojazdný, cena 

stanovená znalcom 3.352,- €     

- traktorová vlečka, BSS PS2 neplatné EČ: SN 29-01, cena stanovená znalcom 102,- € 

- veľkoobjemové kontajnery – 4 ks, rok výroby 1993,  

1. Minimálna kúpna cena je stanovená súdnym znalcom a šrotovnou cenou 

(kontajnery). 

2. Cenová ponuka musí obsahovať: 

a) identifikačné údaje navrhovateľa 

- právnická osoba: názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán, tel. kontakt 

- fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, tel. kontakt, 

b) cenovú ponuku na jednotlivú techniku a kontajnery, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálny stanovená kúpna cena, 

c) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z . z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

3. Podmienky predkladania ponuky: 

a) Ponuka musí byť predložená v písomnej forme v slovenskom jazyku, 

b) Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk ako aj ponuky, ktoré 

neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. 

4. Termín a miesto predkladania ponúk: 

Lehota na doručovanie cenových ponúk je min. 15 dní od vyhlásenie súťaže. Ponuky 

je možné doručiť poštou na adresu: Obec Ražňany, 082 61 Ražňany 235 alebo osobne 

do podateľne Obecného úradu, v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka – 

technika (kontajnery) NEOTVÁRAŤ“ a so spiatočnou adresou navrhovateľa na 

obálke. 

5. Ďalšie podmienky: 

a) Obhliadku predmetu súťaže si možné dohodnúť po predchádzajúcom telefonickom 

dohovore na tel. č. 0905392530 so starostom obce Radovan Rokošným 

v pracovných dňoch od 8.00 do 16.30 hod.. 

b) Rozhodujúcim kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu je najvyššia 

ponúknutá cena za predaj techniky a kontajnerov. 

c) Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynutia termínu určeného na 

podávanie návrhov. 

d) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek do podpisu kúpnej zmluvy 

odmietnuť všetky predložené návrhy a súťaž zrušiť. 

e) Vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného uchádzača o prijatí jeho návrhu 

ako aj účastníkov, ktorí neuspeli, o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného 

odkladu. 

f) Uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy sa uskutoční do 10 dní odo dňa odsúhlasenia 

odpredaja jednotlivej techniky uchádzačovi, ktorý ponúkol najvyššiu cenu 

Obecným zastupiteľstvom v Ražňanoch.  

g) Kúpna cena je splatná do 14 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
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Záverečná informácia: 

Znenie súťažných podmienok o predmete súťaže je možné získať na adrese: Obec 

Ražňany, 082 61 Ražňany 235 alebo na stránke obce www.raznany.sk alebo e-mailom 

na adrese raznany@raznany.sk. 

Uznesenie č. 10/2018 - plnené 

Schválenie odkúpenie pozemkov od  Mgr. Kornélie KARNIŠOVEJ,  bytom Okružná 61, 064 

01 Stará Ľubovňa za sumu vo výške 1,50 € za 1 m². 

Uznesenie č. 23/2018 - plnené 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpiť pozemky za cenu 1,50 €/m² parcely č. EKN  612/2, 

1431/2, 1454/2, 1454/1, 1432/2, 612/1 aj časť parciel č. 1396, 1397, 1398 odkúpiť za cenu 

1,50 €/m² z dôvodu, že v územnom pláne tieto parcely nie sú určené na výstavbu a sú určené 

ako športoviská. 

Uznesenie č. 36/2018 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2018/011.  

Uznesenie č. 37/2018 - splnené 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2018/012. 

Uznesenie č. 38/2018 - splnené 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2018/013. 

Uznesenie č. 39/2018 - splnené 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI sv. Demetra, 

Ražňany finančnú výpomoc pri prácach na rozšírení sakristie a výstavbe toalety pre potreby 

veriacich vo výške 1.220,- € (slovom: jedentisíc dvestodvadsať eur). 

Uznesenie č. 40/2018 - plnené 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky obce Ražňany na odpredaj prebytočného 

majetku obce 4 ks veľkoobjemových kontajnerov za minimálnu cenu 250,- € za 1 ks. 

Veľkoobjemové kontajnery sa môžu predávať aj samostatne a predaj sa uskutoční          

formou verejnej obchodnej súťaže takto: 

6. Minimálna kúpna cena je stanovená šrotovnou cenou. 

7. Cenová ponuka musí obsahovať: 

d) identifikačné údaje navrhovateľa 

- právnická osoba: názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán, tel. kontakt 

- fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, tel. kontakt, 

e) cenovú ponuku na kontajnery, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálny stanovená 

kúpna cena, 

f) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z . z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

8. Podmienky predkladania ponuky: 

c) Ponuka musí byť predložená v písomnej forme v slovenskom jazyku, 

d) Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk ako aj ponuky, ktoré 

neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. 

9. Termín a miesto predkladania ponúk: 

Lehota na doručovanie cenových ponúk je min. 15 dní od vyhlásenie súťaže. Ponuky 

je možné doručiť poštou na adresu: Obec Ražňany, 082 61 Ražňany 235 alebo osobne 

do podateľne Obecného úradu, v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka – 

kontajnery NEOTVÁRAŤ“ a so spiatočnou adresou navrhovateľa na obálke. 

10. Ďalšie podmienky: 

h) Obhliadku predmetu súťaže si možné dohodnúť po predchádzajúcom telefonickom 

dohovore na tel. č. 0905392530 so starostom obce Radovan Rokošným 

v pracovných dňoch od 8.00 do 16.30 hod.. 

http://www.raznany.sk/
mailto:raznany@raznany.sk


 

 5 

i) Rozhodujúcim kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu je najvyššia 

ponúknutá cena za predaj kontajnerov. 

j) Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynutia termínu určeného na 

podávanie návrhov. 

k) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek do podpisu kúpnej zmluvy 

odmietnuť všetky predložené návrhy a súťaž zrušiť. 

l) Vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného uchádzača o prijatí jeho návrhu 

ako aj účastníkov, ktorí neuspeli, o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného 

odkladu. 

m) Uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy sa uskutoční do 10 dní odo dňa odsúhlasenia 

odpredaja kontajnerov uchádzačovi, ktorý ponúkol najvyššiu cenu Obecným 

zastupiteľstvom v Ražňanoch.  

n) Kúpna cena je splatná do 14 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 

Záverečná informácia: 

Znenie súťažných podmienok o predmete súťaže je možné získať na adrese: Obec 

Ražňany, 082 61 Ražňany 235 alebo na stránke obce www.raznany.sk alebo e-mailom 

na adrese raznany@raznany.sk. 

Uznesenie č. 41/2018 - plnené 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku od Slovenského pozemkového 

fondu, KN – C, p. č. 672/5, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 238 m²,                   

LV č. 1357 za cenu 1.500,- € (slovom: jedentisícpäťsto eur) určenú znaleckým posudkom 

č. 81/2017. 

Uznesenie č. 42/2018 - splnené 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zmenu cien za prenájom multifunkčného ihriska.  

Uznesenie č. 43/2018 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie Uznesenia č. 35/2018 (Obecné zastupiteľstvo 

poveruje starostu obce pripraviť výzvy majiteľom čiernych stavieb a majiteľom pozemkov 

pod stavbami v katastri obce Ražňany na odstránenie týchto čiernych stavieb). 

Uznesenie č. 44/2018 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby po presnom zistení a špecifikácií 

neoprávnených stavieb podal príslušnému stavebnému úradu – správnemu úradu návrh na 

začatie konania o odstránenie nepovolených stavieb, a to v lehote do 30 dní. 

Uznesenie č. 45/2018 - plnené 
Obecné zastupiteľstvo poveruje Ing. Vladimíra Stračiaka, aby zastupoval starostu obce 

Radovana Rokošného v rokovaní s právnikom ohľadom rómskej problematiky. 

 

 

 

K bodu 5. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2018 – zmena rozpočtových opatrení.  

 

 

    Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2018/014. 

Starosta obce Ražňany predkladá obecnému zastupiteľstvu v Ražňanoch na prerokovanie 

návrh na zmenu rozpočtu. V súlade s ods. 2 písm. e) §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.  

http://www.raznany.sk/
mailto:raznany@raznany.sk
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Celkový objem navýšenia finančných prostriedkov je v príjmovej časti bežného rozpočtu 

v sume 7 925,00 € a vo výdajovej časti bežného rozpočtu v sume 5490,00 €. 

    Za vzatie na vedomie rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2018/014 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. 

 

 

    Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2018/015. 

V súlade s ods. 2 písm. e) §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 – 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 2 715,00 €.  

    Za vzatie na vedomie rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2018/015 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. 

 

 

 

     Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2018/016. 

   V súlade s ods. 2 písm. e) §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 – presun rozpočtových prostriedkov schváleného bežného a 

kapitálového rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky podľa 

tabuľkovej prílohy.  

Celkový objem presunu finančných prostriedkov je vo výdajovej časti bežného a kapitálového 

rozpočtu v sume 3 715,00 €.  

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

Za /  / /  / / /  6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /    / 3 

   Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo rozpočtové opatrenie č. 2018/016. 

 

   

 

   Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2018/017. 

V súlade s ods. 2 písm. e) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu 
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návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov schváleného bežného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a menia celkové výdavky podľa tabuľkovej 

prílohy.  

Navýšenie položiek na nákup siete na multifunčné ihrisko v sume 700,- €. Je to kryté príjmom 

v rozpočtovom opatrení č.2018014 - príjmy za minulý rok – zníženie energetickej náročnosti 

HPMŠ.  

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

Za /  / /  / / /  6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /    / 3 

   Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo rozpočtové opatrenie č. 2018/017. 

 

 

 

K bodu 6. Žiadosti občanov. 

 

    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva sťažnosť p. Vincenta 

NOVOTNÉHO na prevádzkovanie Multifunkčného ihriska obce Ražňany. P. Novotný sa 

sťažuje na padajúce lopty z multifunkčného ihriska do jeho záhrady. Užívatelia neoprávnene 

preliezajú oplotenie záhrady, čím dochádza k poškodeniu pletiva a brány. P. Novotný 

užívateľov upozorňoval, ale oni reagujú nevhodným správaním, hrubým verbálnym útokom 

a opakovanému vnikaniu na jeho pozemok. Taktiež multifunkčné ihrisko zablokovalo vstup 

do záhrady nákladným automobilom a tiež p. Novotný má psa a obáva sa, aby niekomu 

neublížil. P. Novotný žiada obec, aby bolo MI minimálne z 1/3 zabezpečené sieťou, ktorá 

zabráni dopadaniu lôpt do súkromnej záhrady. 

Za žiadosť dávam hlsovať:      
 BALČÁK K. BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / / /  6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /    / 3 

     Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje, aby multifunkčné ihrisko bolo minimálne 

z jednej tretiny zabezpečené ochrannou sieťou. 

 

       

      Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. Alžbety 

NOVOTNEJ. Ražňany 47 o finančný príspevok. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že je vdova 

na dôchodku a osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Vzhľadom na tieto okolnosti ťažko 

zvláda zo svojho dôchodku výdavky na domácnosť, lieky a dopravu pri častých návštevách 

lekárov. 

    Za finančný príspevok vo výške 50,- € dávam hlasovať: 
 BALČÁK K. BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / / /  6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /    / 3 

    Finančný príspevok vo výške 50,- € bol jednohlasne schválený. 
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    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. Kataríny 

ELIÁŠOVEJ a p. Pavla ELIÁŠA, Ražňany 418 o finančný príspevok v rámci sponzoringu pre 

ich syna Dávida, ktorý sa zúčastní Majstrovstiev sveta v šachu juniorov do 10 rokov 

v Španielsku, v Santiago de Compostela od 3. do 16. novembra 2018. Zároveň starosta 

informoval poslancov, že podľa VZN obce Ražňany o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č. 

1/2015 v zmysle článku 2: 

Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie : 

a) právnickej osobe (ďalej len žiadateľ) založenej obcou a to na konkrétne úlohy a akcie                    

vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce; 

b) inej obci a VÚC (ďalej len žiadateľ) ak zabezpečujú niektoré úlohy pre obec alebo ak ide                 

o poskytovanie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie, alebo inej 

podobnej udalosti na ich území; 

c) ostatným právnickým osobám (ďalej len „žiadateľ“), fyzickým osobám - podnikateľom 

(„žiadateľ“), ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, 

vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.  

Z uvedeného vyplýva, že dotáciu nemôže obec poskytnúť.  

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

Za /  / /  / / /  6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /    / 3 

     Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o VZN č 1/2015. 

 

 

K bodu 7. Interpelácie. 

 

 

      Starosta obce oboznámil prítomných so zámerom obce Ražňany na odpredaj 

prebytočného majetku obce – snežný pluh. 

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

Za /  / /  / / /  6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /    / 3 

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky obce Ražňany na odpredaj prebytočného 

majetku obce 1 ks snežný pluh za minimálnu cenu 300,- €. Predaj sa uskutoční formou 

verejnej obchodnej súťaže takto: 

1. Cenová ponuka musí obsahovať: 

g) identifikačné údaje navrhovateľa 

- právnická osoba: názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán, tel. kontakt 

- fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, tel. kontakt, 

h) cenovú ponuku na snežný pluh, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálny stanovená 

kúpna cena, 

i) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z . z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

2. Podmienky predkladania ponuky: 

e) Ponuka musí byť predložená v písomnej forme v slovenskom jazyku, 

f) Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk ako aj ponuky, ktoré 

neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. 
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3. Termín a miesto predkladania ponúk: 

Lehota na doručovanie cenových ponúk je min. 15 dní od vyhlásenie súťaže. Ponuky 

je možné doručiť poštou na adresu: Obec Ražňany, 082 61 Ražňany 235 alebo osobne 

do podateľne Obecného úradu, v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka – 

snežný pluh NEOTVÁRAŤ“ a so spiatočnou adresou navrhovateľa na obálke. 

4. Ďalšie podmienky: 

o) Obhliadku predmetu súťaže si možné dohodnúť po predchádzajúcom telefonickom 

dohovore na tel. č. 0905392530 so starostom obce Radovan Rokošným 

v pracovných dňoch od 8.00 do 16.30 hod.. 

p) Rozhodujúcim kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu je najvyššia 

ponúknutá cena za predaj snežného pluhu. 

q) Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynutia termínu určeného na 

podávanie návrhov. 

r) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek do podpisu kúpnej zmluvy 

odmietnuť všetky predložené návrhy a súťaž zrušiť. 

s) Vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného uchádzača o prijatí jeho návrhu 

ako aj účastníkov, ktorí neuspeli, o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného 

odkladu. 

t) Uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy sa uskutoční do 10 dní odo dňa odsúhlasenia 

odpredaja snežného pluhu uchádzačovi, ktorý ponúkol najvyššiu cenu Obecným 

zastupiteľstvom v Ražňanoch.  

u) Kúpna cena je splatná do 14 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 

Záverečná informácia: 

Znenie súťažných podmienok o predmete súťaže je možné získať na adrese: Obec 

Ražňany, 082 61 Ražňany 235 alebo na stránke obce www.raznany.sk alebo e-mailom 

na adrese raznany@raznany.sk. 

 

 

Starosta obce informoval prítomných ohľadom: 

- stavby KC – do konca februára 2019 by mala byť stavba ukončená, 

- cesty okolo MŠ, 

- výstavby nového pavilónu MŠ, 

- nového VO na detské ihrisko, 

- pristavených obecných kontajnerov, 

- cesty ku Uz. Šalgovu – je vyfrézovaná (na budúci týždeň dajú asfalt), 

- požiarnej zbrojnice – schválená dotácia vo výške 30.000,- € na rekonštrukciu, 

- rómskej osady – podané na stavebný úrad v Sabinove, 

- denného stacionára – výkup pozemkov pod budovou, 

- výstavby VN do Ostrovian. 

 

    P. Martin KOLARČIK navrhol zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce Ražňany 

dňa 26.10.2018 o 19.30 hod. v spoločenskom pavilóne. 

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 8. Návrh uznesenia. 

 

http://www.raznany.sk/
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U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 

zo dňa 12.10.2018. 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2018/014 (Uznesenie                

č. 46/2018).  
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2018/015 (Uznesenie                     

č. 47/2018). 
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2018/016 (Uznesenie                 

č. 48/2018). 
4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2018/017 (Uznesenie č. 

49/2018) 

5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Vincenta Novotného, 082 61 Ražňany 135, aby 

multifunkčné ihrisko bolo minimálne z jednej tretiny zabezpečené ochrannou sieťou 

(Uznesenie č. 50/2018).          
6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Alžbety NOVOTNEJ, Ražňany 47 

o poskytnutie finančného príspevku vo výške 50,- €, slovom: päťdesiat eur (Uznesenie             

č. 51/2018). 

7. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce ohľadom  VZN obce 

Ražňany o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č. 1/2015 v zmysle článku 2: 

Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie : 

a) právnickej osobe (ďalej len žiadateľ) založenej obcou a to na konkrétne úlohy a akcie                    

vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce; 

b) inej obci a VÚC (ďalej len žiadateľ) ak zabezpečujú niektoré úlohy pre obec alebo ak ide                 

o poskytovanie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie, alebo inej 

podobnej udalosti na ich území; 

c) ostatným právnickým osobám (ďalej len „žiadateľ“), fyzickým osobám - podnikateľom 

(„žiadateľ“), ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, 

vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.  

Z uvedeného vyplýva, že dotáciu obec nemôže poskytnúť p. Kataríne ELIÁŠOVEJ a p. 

Pavlovi ELIÁŠOVI, Ražňany 418, ktorí ju žiadali v rámci sponzoringu pre ich syna Dávida, 

ktorý sa zúčastní Majstrovstiev sveta v šachu juniorov do 10 rokov v Španielsku, v Santiago 

de Compostela od 3. do 16. novembra 2018 (Uznesenie č. 52/2018).  

8. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky obce Ražňany na odpredaj prebytočného 

majetku obce 1 ks snežný pluh za minimálnu cenu 300,- €. Predaj sa uskutoční formou 

verejnej obchodnej súťaže takto: 

1. Cenová ponuka musí obsahovať: 

j) identifikačné údaje navrhovateľa 

- právnická osoba: názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán, tel. kontakt 

- fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, tel. kontakt, 

k) cenovú ponuku na snežný pluh, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálny stanovená 

kúpna cena, 

l) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z . z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

2. Podmienky predkladania ponuky: 

g) Ponuka musí byť predložená v písomnej forme v slovenskom jazyku, 

h) Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk ako aj ponuky, ktoré 

neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. 

3. Termín a miesto predkladania ponúk: 



 

 11 

Lehota na doručovanie cenových ponúk je min. 15 dní od vyhlásenie súťaže. Ponuky 

je možné doručiť poštou na adresu: Obec Ražňany, 082 61 Ražňany 235 alebo osobne 

do podateľne Obecného úradu, v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka – 

snežný pluh NEOTVÁRAŤ“ a so spiatočnou adresou navrhovateľa na obálke. 

4. Ďalšie podmienky: 

v) Obhliadku predmetu súťaže si možné dohodnúť po predchádzajúcom telefonickom 

dohovore na tel. č. 0905392530 so starostom obce Radovan Rokošným 

v pracovných dňoch od 8.00 do 16.30 hod.. 

w) Rozhodujúcim kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu je najvyššia 

ponúknutá cena za predaj snežného pluhu. 

x) Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynutia termínu určeného na 

podávanie návrhov. 

y) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek do podpisu kúpnej zmluvy 

odmietnuť všetky predložené návrhy a súťaž zrušiť. 

z) Vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného uchádzača o prijatí jeho návrhu 

ako aj účastníkov, ktorí neuspeli, o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného 

odkladu. 

aa) Uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy sa uskutoční do 10 dní odo dňa odsúhlasenia 

odpredaja snežného pluhu uchádzačovi, ktorý ponúkol najvyššiu cenu Obecným 

zastupiteľstvom v Ražňanoch.  

bb) Kúpna cena je splatná do 14 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 

Záverečná informácia: 

Znenie súťažných podmienok o predmete súťaže je možné získať na adrese: Obec 

Ražňany, 082 61 Ražňany 235 alebo na stránke obce www.raznany.sk alebo e-mailom 

na adrese raznany@raznany.sk (Uznesenie č. 53/2018). 

9. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov obce 

Ražňany dňa 26.10.2018 o 18.30 hod. v spoločenskom pavilóne (Uznesenie                           

č. 54/2018). 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo uznesenia na vedomie. 

 

 

K bodu 9. Záver. 

 

 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Ražňanoch. 

 

 

 

 

 

         Radovan ROKOŠNÝ 

                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

http://www.raznany.sk/
mailto:raznany@raznany.sk
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Zapisovateľ: 

Adriana REPASKÁ                   …………………………… 

 

 

Overovatelia: 

Igor REPASKÝ            …………………………… 

 

 

Ing. Peter POLOHA   …………………………… 


