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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 2.3.2012 od 19.00 do 23.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Slavomír BALČÁK, 

Mgr. Kamil GOLODŽEJ, 

     Jozef MAŠĽÁR, 

     Igor REPASKÝ, 

Ing. Vladimír STRAČIAK, 

     Ing. Marek ZBORAY, 

  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ, 

  - zapisovateľ:  Slavomír BALČÁK, 

  - hlavný kontrolór: Mária GALEŠTOKOVÁ, 

  - hostia:  - 

Neprítomní:     Ing. Jaroslav FUTEJ, 

Imrich KARAFFA, 

Martin KOLARČÍK. 

 

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Schválenie Dohody o spolupráci pri príprave a realizácii zámeru stavby „Cyklistický 

chodník Ražňany – Sabinov“. 

6. Schválenie podania žiadosti a spolufinancovania z vlastných zdrojov na predložené výzvy, 

granty a dotácie. 

7. Posúdenie žiadostí 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. Ďalej konštatoval, keďže 

je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa. Oboznámil prítomných s programom riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a dal zaňho hlasovať. 

 Za program dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR 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. Slavomíra BALČÁKA a overovateľov 

zápisnice p. Mgr. Kamila GOLODŽEJA a p. Igora REPASKÉHO. 

 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR 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. Marek ZBORAY, Ing. Vladimír 

STRAČIAK a Jozef MAŠĽÁR. 

 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK ZBORAY Spolu 

Za /  /   / / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /  / /     3 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 4. Kontrola uznesení. 

 

Uznesenie č. 16/2011 – plnené 

OcZ schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie a prípravu dohody o spolupráci s Mestom 

Sabinov a Obcou Ražňany na stavbu „Cyklistický chodník Ražňany – Sabinov“. Projektová 

dokumentácia a geometrický plán na usporiadanie vlastníckych práv k pozemkom pod 

stavbou boli vypracované. Dňa 31.1.2012 bolo vykonané územné konanie a momentálne 

prebieha príprava na vykúpenie pozemkov pod stavbou. 
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Uznesenie č. 18/2011 – plnené 

OcZ schvaľuje ďalší postup pri realizácií protipovodňových opatrení. Z navrhovaných 

opatrení bolo zrealizované osadenie betónových priepustov pred domom p. Jána SOLÁRA 

(Surdok), vyčistenie kanálových vpustí, úprava brehu potoka Šalgov v časti Čakarity 

a vyčistenie potoka Šalgov na úseku susediacom s pozemkom p. JENDRICHOVSKÉHO. 

Zostáva zrealizovať opravu zosunutých panelov v potoku a zosilnenie brehu potoka pred 

pozemkom p. P. MIŠKA. 

Uznesenie č. 22/2011 – plnené 

OcZ schvaľuje dojednať nájomnú zmluvy s vlastníkom miestneho kultúrneho domu. Farský 

úrad v Ražňanoch súhlasí s predloženým návrhom OcZ a momentálne prebieha príprava 

zmluvy. 

Uznesenie č. 36/2011 – plnené 

OcZ schvaľuje návrh o zámene pozemkov medzi p. Anton FABIANOM, Ražňany č. 229 a 

obcou Ražňany. Momentálne sa pripravuje návrh na vklad do katastra na zámenu 

pozemkov. 

Uznesenie č. 48/2011 – plnené 

OcZ schvaľuje žiadosť p. Mariána ELIAŠA na osadenie nerozbitného dopravného zrkadla na 

križovatke vedľa p. MIHOKA a p. TURLÍKA pri výjazde na hlavnú cestu smerom na 

Jarovnice. Realizácia osadenia zrkadla je závislá od schválenia dotácie, ktorú žiadala obec 

na osadenie dopravného značenia v obci. 

Uznesenie č. 60/2011 – plnené 

OcZ schvaľuje podanie žiadosti na aktuálne a očakávané výzvy: 

- nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OCHRANA PRED POVODŇAMI – 

vypracovanie projektovej dokumentácie. Zisťujú sa technické možnosti úpravy vodného 

toku Šalgov so Slovenským vodohospodárskym podnikom - Odštepný závod Košice ako 

východisko na zadanie pre vypracovanie projektovej dokumentácie. 

Uznesenie č. 1/2012 – splnené 

OcZ schvaľuje VZN obce č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Ražňany. 

Uznesenie č. 2/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje Povodňový plán obce Ražňany. 

Uznesenie č. 3/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje Plán kultúrno-športových akcií na rok 2012. 

Uznesenie č. 4/2012 – splnené 

OcZ schvaľuje proces obstarania dodatku k Územnému plánu obce Ražňany. 

Uznesenie č. 5/2012 – plnené 

OcZ schvaľuje podanie žiadosti a spolufinancovania z vlastných zdrojov na predložené 

výzvy, granty a dotácie. 

- grant Karpatskej nadácie z programu Spoločne pre región 2012 na projekt Prenosné 

dopravné ihrisko v sume 3 300,-€ so spolufinancovaním vo výške 10% (330,-€) z celkových 

predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov – splnené, 

- dotáciu na spracovanie dodatku k územnoplánovacej dokumentácii obce Ražňany v sume 

480,-€ so spolufinancovaním vo výške 20% (120,-€) z celkových predpokladaných výdavkov 

z vlastných zdrojov – nesplnené z dôvodu chýbajúcich dokumentov potrebných pri podaní 

žiadosti, 
- dotáciu z programu Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov na zateplenie budovy 

Obecného úradu v Ražňanoch v sume 25,-€ na m
2
 zateplenej plochy  splnené, 

- grant Nadácie Slovenskej sporiteľne na spracovanie projektovej dokumentácie komplexnej 

obnovy miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci (cesty, chodníky, dažďové 

vpuste, rigoly, sadové úpravy, lavičky, oddychové zóny) v sume 4 000,-€ – plnené, 
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- dotáciu MF SR na individuálne potreby obcí – Rekonštrukcia strechy jedálenského pavilónu 

Materskej školy v Ražňanoch v sume cca 7 500,-€ so spolufinancovaním vo výške 10% (750,-

€) z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov – plnené. 

Uznesenie č. 6/2012 – splnené 

OcZ schvaľuje žiadosť p. Jozefa NEHILU, Ražňany 21 o jednorazový finančný príspevok pre 

svoje dve ťažko zdravotne postihnuté deti Danielu a Máriu vo výške 150,-€ na jedno 

postihnuté dieťa. 

Uznesenie č. 7/2012 – plnené 

OcZ berie na vedomie žiadosť p. Marty KARNIŽOVEJ, Ražňany 204 na odkúpenie 

pozemkov. 

Uznesenie č. 8/2012 – plnené 

OcZ  berie na vedomie žiadosť p. Antona PERECÁRA, Ražňany 36 o nápravu pri 

znehodnotenom pozemku počas výstavby kanalizácie. 

 

 

K bodu 5. Schválenie Dohody o spolupráci pri príprave a realizácii zámeru stavby 

„Cyklistický chodník Ražňany – Sabinov“. 

 

 Starosta obce predložil na schválenie Dohodu o spolupráci pri príprave a realizácii 

zámeru stavby „Cyklistický chodník Ražňany – Sabinov“. 

 Za schválenie Dohody o spolupráci pri príprave a realizácii zámeru stavby 

„Cyklistický chodník Ražňany – Sabinov“ dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK ZBORAY Spolu 

Za /  /   / / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /  / /     3 

 Dohoda o spolupráci pri príprave a realizácii zámeru stavby „Cyklistický chodník 

Ražňany – Sabinov“ bola jednohlasne schválená. 

 

 

K bodu 6. Schválenie podania žiadosti a spolufinancovania z vlastných zdrojov na 

predložené výzvy, granty a dotácie. 

 

 Starosta obce predložil na schválenie podanie žiadosti a spolufinancovanie z vlastných 

zdrojov na predložené výzvy, granty a dotácie: 

- grant Nadácie VÚB Poklady môjho srdca na projekt obnovy barokového stĺpu (Vysoký 

obrázok) v sume 6 000,-€, 

- dotáciu Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej 

protidrogovej stratégie pre rok 2012 na projekt Plážové ihrisko v sume 6 600,-€ 

so spolufinancovaním vo výške 5% (330,-€) z celkových predpokladaných výdavkov 

z vlastných zdrojov. 

 Za podanie žiadosti a spolufinancovanie z vlastných zdrojov na predložené výzvy, 

granty a dotácie dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK ZBORAY Spolu 

Za /  /   / / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /  / /     3 

 Podanie žiadosti a spolufinancovanie z vlastných zdrojov na predložené výzvy, granty 

a dotácie bolo jednohlasne schválené. 
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K bodu 7. Posúdenie žiadostí občanov. 

 

 Posúdenie opodstatnenosti žiadosti a ich prípadné schválenie obecným 

zastupiteľstvom. 

 

 Starosta obce predložil menovanie p. Jozefa ELIÁŠA č. d. 145 za preventivára 

obecného úradu, na základe volieb na výročnej členskej schôdzi DHZ zo dňa 29.12.2011.  

 Za menovanie p. Jozefa ELIÁŠA č. d. 145 za preventivára obecného úradu dávam 

hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK ZBORAY Spolu 

Za /  /   / / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /  / /     3 

 Menovanie p. Jozefa ELIÁŠA č. d. 145 za preventivára obecného úradu bolo 

jednohlasne schválené. 

 

 Starosta obce predložil menovanie p. Gabriela JUSKA č. d. 79 za veliteľa obecného 

hasičského zboru, na základe volieb na výročnej členskej schôdzi DHZ zo dňa 29.12.2011.  

 Za menovanie p. Gabriela JUSKA č. d. 79 za veliteľa obecného hasičského zboru 

dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK ZBORAY Spolu 

Za /  /   / / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /  / /     3 

 Menovanie p. Gabriela JUSKA č. d. 79 za veliteľa obecného hasičského zboru  bolo 

jednohlasne schválené. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť PhDr. Marty GLUCHMANOVEJ, Ražňany č. 93 

o úľavu za vývoz TKO na rok 2012 za synov Martina a Michala, ktorí sa zdržujú v mieste 

trvalého bydliska pomenej, kvôli práci a štúdiu. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Jána OLAHA, Ražňany č. 252 o úľavu za vývoz 

TKO na rok 2012 za dcéru Martu, ktorá má prechodný pobyt v Štrbe. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Mariána POČA, Ražňany č. 57 o úľavu za vývoz 

TKO na rok 2012 za dcéry Zuzanu, Blanku a vnuka Keseyoho, ktorí sa zdržujú dlhodobo 

v zahraničí. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Dany BUJŇÁKOVEJ, Ražňany č. 25 o úľavu za 

vývoz TKO na rok 2012, z dôvodu práce v Bratislave. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

      

 Starosta obce predložil žiadosť p. Jozefa PETRU, Ražňany č. 184 o úľavu za vývoz 

TKO na rok 2012 za syna Jozefa, z  dôvodu práce v Bratislave. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
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 Starosta obce predložil žiadosť p. Jozefa PETRUŠA, Ražňany č. 308 o úľavu za vývoz 

TKO na rok 2012 za syna Tomáša, nevestu Máriu a vnuka Huga, z dôvodu prechodného 

pobytu v Dubnici nad Váhom. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť Ing. Jaromíra ŠOFRANKA, Ražňany č. 331 o úľavu za 

vývoz TKO na rok 2012 na dcéry Stanislavu a Annu, z dôvodu práce v ČR a štúdia 

v Košiciach. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Emila PETIKA, Ražňany č. 163 o úľavu za vývoz 

TKO na rok 2012 na dcéru Tatianu, vnučky Eriku a Sandru, ktoré bývajú v Prešove a dcéru 

Veroniku a zaťa Júliusa, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť Ing. Vladimíra ULIČNÉHO, Ražňany č. 23 o úľavu             

za vývoz TKO na rok 2012 za syna Stanislava, ktorý pracuje v Bratislave. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Jaromíra ZBOROVJANA, Ražňany č. 367 o úľavu             

za vývoz TKO na rok 2012 na dcéru Luciu, ktorá študuje v Bratislave. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť Ing. Ľudmily HORŇÁKOVEJ, Ražňany č. 293 

o úľavu  za vývoz TKO na rok 2012 na syna Matúša, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Vlasty HOLUBOVEJ, Ražňany č. 162 o úľavu za 

vývoz TKO na rok 2012 na syna Patrika, ktorý pracuje v zahraničí. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Františka HORVÁTHA, Ražňany č. 160 o úľavu za 

vývoz TKO na rok 2012 na synov Dávida a Milana a vnučku Dianu, ktorí sa dlhodobo 

nezdržiavajú v mieste trvalého bydliska, z dôvodu práce v zahraničí. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

    

 Starosta obce predložil žiadosť p. Bartolomeja KALEJU, Ražňany č. 165 o úľavu za 

vývoz TKO na rok 2012 na dcéru Janu KALEJOVÚ a vnuka Fabiana MIKULU, ktorí za 

zdržiavajú v zahraničí. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Miroslava PETIKA, Ražňany č. 159 o úľavu za 

vývoz TKO na rok 2012 na dcéru Veroniku PETIKOVÚ a jej druha Igora EŠTOČÁKA, 

z dôvodu práce v zahraničí. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Márie PERECÁROVEJ, Ražňany č. 143 o úľavu na 

dani z nehnuteľnosti za rok 2012, z dôvodu veku. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
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 Starosta obce predložil žiadosť p. Andreja TIMURU, Ražňany č. 37 o úľavu na dani 

z nehnuteľnosti za rok 2012, z dôvodu veku. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Marcela FABIANA, Ražňany č. 214 o úľavu na dani 

z nehnuteľnosti za rok 2012 (stavby na bývanie a garáž), z dôvodu veku. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Agnesy GALEŠTOKOVEJ, Ražňany č. 124 o úľavu 

na dani z nehnuteľnosti za rok 2012, z dôvodu veku. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Margity KARNIŠOVEJ, Ražňany č. 242 o úľavu na 

dani z nehnuteľnosti za rok 2012, z dôvodu veku. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Pavla SOLÁRA, Ražňany č. 255 o úľavu na dani 

z nehnuteľnosti za rok 2012, z dôvodu veku. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Jána OLAHA, Ražňany č. 252 o úľavu na dani 

z nehnuteľnosti za rok 2012, z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Márie LEŠOVEJ, Ražňany č. 86 o úľavu na dani 

z nehnuteľnosti za rok 2012, z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Marty ŠTOFANÍKOVEJ, Ražňany č. 185 o úľavu 

na dani z nehnuteľnosti za rok 2012, z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Bibiány LUKÁČOVEJ, Ražňany č. 360 o úľavu na 

dani z nehnuteľnosti za rok 2012, z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Jozefa FALATA, Ražňany č. 254 o úľavu na dani 

z nehnuteľnosti za rok 2012, z dôvodu vlastníctva (manželka) preukazu ZŤP. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Alberta ČORBU, Ražňany č. 62 o úľavu na dani 

z nehnuteľnosti za rok 2012, z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Anny KVAŠŇÁKOVEJ, Ražňany č. 6 o úľavu na 

dani z nehnuteľnosti za rok 2012, z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
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 Starosta obce predložil žiadosť p. Vincenta NOVOTNÉHO, Ražňany č. 135 o úľavu 

na dani zo stavby pre rok 2012, z dôvodu neobývania domu.  

 OcZ neakceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 

K bodu 8. Rôzne. 

 

 Starosta obce informoval prítomných o: 

- podmienkach prevádzky klubu mladých, 

- prevádzke materskej školy počas jarných prázdnin, 

- priebehu programu Revitalizácie krajiny v obci Ražňany, 

- priebehu Národného projektu terénnej sociálnej práce v obci Ražňany, 

- projekte Obnova obecného úradu – zateplenie, 

- výsledkoch žiadosti o dotácie, 

- rozšírení skládky Ražňany, 

- kolaudácii združenej kanalizácie prípojky, 

- sociálnych službách v obci Ražňany, 

- stolnotenisovom turnaji. 

 

 

K bodu 9. Schválenie uznesenia. 

 

U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 

zo dňa 2.3.2012. 

(1– 4) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 

1. Schválenie Dohody o spolupráci pri príprave a realizácii zámeru stavby „Cyklistický 

chodník Ražňany – Sabinov“ (Uznesenie č. 9/2012). 

2. Schválenie podania žiadosti a spolufinancovania z vlastných zdrojov na predložené výzvy, 

granty a dotácie (Uznesenie č.  10/2012). 

3. Schválenie menovania p. Jozefa ELIÁŠA č. d. 145 za preventivára obecného úradu, na 

základe volieb na výročnej členskej schôdzi DHZ zo dňa 29.12.2011 (Uznesenie                     

č.  11/2012). 

4. Schválenie menovania p. Gabriela JUSKA č. d. 79 za veliteľa obecného hasičského zboru, 

na základe volieb na výročnej členskej schôdzi DHZ zo dňa 29.12.2011 (Uznesenie                    

č.  12/2012). 

 Za uznesenie dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK ZBORAY Spolu 

Za /  /   / / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /  / /     3 

 Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
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K bodu 10. Záver. 

 

 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Ražňanoch. 

 

 

 

         Radovan ROKOŠNÝ 

                starosta obce 

 

 

 

Zapisovateľ: 

p. Slavomír BALČÁK  …………………………… 

  

 

Overovatelia: 

Mgr. Kamil GOLODŽEJ  …………………………… 

 

 

p. Igor REPASKÝ   …………………………… 


