
 

 1 

OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa  25.10.2012 od 18.00 do 22.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Slavomír BALČÁK, 
     Mgr. Kamil GOLODŽEJ, 

Imrich KARAFFA, 
Martin KOLARČÍK,  
Jozef MAŠĽÁR, 

     Igor REPASKÝ, 
     Ing. Marek ZBORAY. 
  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Slavomír BALČÁK, 
  - hlavný kontrolór: Mária GALEŠTOKOVÁ, 
  - hostia:  - 
Neprítomní:    Ing. Jaroslav FUTEJ, 
     Ing. Vladimír STRAČIAK            
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Posúdenie žiadostí občanov. 
6. Rôzne. 
7. Schválenie uznesenia. 
8. 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, Imrich KARAFFA 
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. 18/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje ďalší postup pri realizácií protipovodňových opatrení. 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. 
Momentálne prebieha príprava podmienok užívania objektu. 
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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. 5/2012 – plnené 
OcZ schvaľuje podanie žiadosti a spolufinancovania z vlastných zdrojov na predložené 
výzvy, granty a dotácie: 
- 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, 
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. 
Uznesenie č. 28/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje podanie žiadosti o grant z programu Dedičstvo regiónov na projekt „Stála 
expozícia histórie obce Ražňany a činnosť folklórnych skupín v sume 2 000,-€. 
Uznesenie č. 33/2012 – splnené  
OcZ schvaľuje investíciu vo výške 5 000,-€ na pokračovanie v rekonštrukcii pouličného 
kanálu v Rybníku. 
Uznesenie č. 34/2012 – plnené 
OcZ schvaľuje zámenu pozemkov p. Jána SOLÁRA. 
Uznesenie č. 35/2012 – plnené 
OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku p. Jána SOLÁRA za cenu 1,37 € za 1 m2. 
Uznesenie č. 36/2012 – plnené 
OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku p. Eriky TELESNICKEJ za cenu 1,5 € za 1 m2. 
Uznesenie č. 37/2012 – plnené 
OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku p. Márii BORTŇÁKOVEJ za cenu 1,5 €  za 1 m2. 
Uznesenie č. 38/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 150 € na realizáciu archeologického výskumu 
v polohe Farské, k. ú. Ražňany. 
Uznesenie č. 39/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje jednorazový finančný príspevok pre manželov NOVOTNÝCH vo výške 
100 €. 
Uznesenie č. 40/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce 
Ražňany. 
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K bodu 5. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť: 
  
 DHZ Ražňany o pridelenie financií na činnosť organizácie v roku 2013 v sume           
3810,- €. 

Za schválenie financií na činnosť pre DHZ Ražňany na rok 2013 v sume 3810,- € 
dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

 Rozpočet financií pre DHZ Ražňany na rok 2013 v sume 3810,- € bol jednohlasne 
schválený. 
 
 P. Alexandra MALINOVSKÉHO o vypracovanie dodatku k zmene územného plánu 
obce Ražňany na parcelách KNE 1594/15 a 1594/16 za účelom výstavby hangáru kovovej 
montovanej konštrukcie, z dôvodu uskladnenie ultraľahkého lietadla. 

Za schválenie vypracovania dodatku k zmene územného plánu obce Ražňany na 
parcelách KNE 1594/15 a 1594/16 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

 Vypracovanie dodatku k zmene územného plánu obce Ražňany na parcelách KNE 
1594/15 a 1594/16  bolo jednohlasne schválené. 
 
 P. Tomáša SEMANA o poskytnutie finančného príspevku pre kulturistický klub na 
nákup športových potrieb. 

Za schválenie finančného príspevku pre kulturistický klub na nákup športových 
potrieb v sume 300  € dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

 Finančný príspevok pre kulturistický klub na nákup športových potrieb v sume 300 € 
bol jednohlasne schválený. 
 
 FC Ražňany o navýšenie rozpočtu z dôvodu prihlásenia žiackeho mužstva do okresnej 
súťaže o sumu 1150 €. 

Za schválenie navýšenia rozpočtu pre FC Ražňany z dôvodu prihlásenia žiackeho 
mužstva do okresnej súťaži o sumu 1150 € dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

 Navýšenie rozpočtu pre FC Ražňany z dôvodu prihlásenia žiackeho mužstva do 
okresnej súťaže o sumu 1150 € bolo jednohlasne schválené. 
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            Ing. Petra JENDRICHOVSKÉHO o spoluúčasť obce Ražňany na financovaní 
kanalizačnej  a vodovodnej prípojky k jeho rodinnému domu a domu p. Martina Janigu.  
            OcZ prerokovalo žiadosť, vzalo do úvahy dôvody rozhodnutia, ktoré v plnej miere 
akceptovalo, nebráni sa spoluúčasti na realizácií tejto stavby. Vzhľadom k tomu, že na OcZ 
bola predložená len jedna cenová ponuka, žiada o predloženie ešte ďalších dvoch ponúk od 
spoločností, ktoré sa zaoberajú a sú oprávnené vykonávať túto činnosť – realizácia 
vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Na najbližšom zastupiteľstve sa rozhodne o výške 
finančného príspevku a spôsobe jeho úhrady. 
 
 
           p. Vincenta NOVOTNÉHO  o odvolanie proti riešeniu sťažnosti zo dňa 8.9.2011. 
          OcZ prerokovalo  sťažnosť a ukladá starostovi obce doriešiť tento problém, tak ako to 
ukladá zákon. Do konca mesiaca november zvolá starosta stretnutie zainteresovaných strán 
a vykoná sa obhliadka nehnuteľnosti p. Vincenta Tuptu, Ražňany č. 136 a skontroluje sa 
skutkový stav a umiestnenie stavieb a živého plota, ktorých  vlastníkom je p. Tupta. 
 
 
 
         Rímskokatolíckeho farského úradu v Ražňanoch zast. Pavlom BUGOŠOM – farárom                
o refundkáciu časti nákladov na energiu v priestoroch Kultúrneho domu (bývalé kino). 
         OcZ prerokovalo žiadosť a nesúhlasí s navrhovanou výškou refundácie z důvodu, že vo 
fakturách je zahrnuté kino aj CZŠ sv. Demetra. 
 
 
 
K bodu 6. Rôzne. 
 
 Starosta obce informoval prítomných o: 
- cyklistickom chodníku Ražňany - Sabinov, 
- rekonštrukcii chodníkov v obci, 
- kamerovom systéme, 
- dopravnom značení, 
- asfaltovaní medzi cestou a zrekonštruovanými chodníkmi v roku 2010. 
 
 Marek ZBORAY upozornil na dopad zmeny poplatkov za opatrovateľskú službu na 
podnet p. ELIAŠOVEJ. 
 
 Igor REPASKÝ upozornil na nedodržiavanie poriadku, niektorými užívateľmi 
priestorov na bývalom poľnohospodárskom družstve. 
 
 Kamil GOLODŽEJ predniesol žiadosť o zriadenie autobusovej zastávky pri 
bytovkách. 
 
          Duchovný otec Pavol Bugoš sa zúčastnil OcZ a vysvetlil princíp odkúpenia pozemkov 
pri Ostrovanoch. 
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K bodu 7. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 
zo dňa 25.10.2012. 
(1–4) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
1. Schválenie rozpočtu financií pre DHZ Ražňany na rok 2013 v sume 3810 €. 
(Uznesenie č. 41/2012). 
2. Schválenie vypracovania dodatku k zmene územného plánu obce Ražňany na parcelách 
KNE 1594/15 a 1594/16. 
(Uznesenie č. 42/2012). 
3. Schválenie finančného príspevku pre kulturistický klub na nákup športových potrieb 
v sume 300 €. 
(Uznesenie č. 43/2012). 
4. Schválenie navýšenia rozpočtu pre FC Ražňany z dôvodu prihlásenia žiackeho mužstva do 
okresnej súťaže o sumu 1150 €. 
(Uznesenie č. 44/2012). 
 Za uznesenie dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

 Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
 
 
K bodu 8. 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   …………………………… 


