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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 28.6.2012 od 18.00 do 21.00 hod. 

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

     Mgr. Kamil GOLODŽEJ, 

Imrich KARAFFA, 

Martin KOLARČÍK, 

Jozef MAŠĽÁR, 

     Ing. Marek ZBORAY, 

  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ, 

  - zapisovateľ:  Martin KOLARČÍK, 

  - hlavný kontrolór: Bc. Mária GALEŠTOKOVÁ, 

  - hostia:  - 

Neprítomní:    Ing. Jaroslav FUTEJ, 

     Igor REPASKÝ, 

     Ing. Vladimír STRAČIAK. 

 

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2012. 

6. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ražňany 

za rok 2011. 

7. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2011. 

8. Oboznámenie so záznamami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2012. 

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

granty a dotácie. 

10. Posúdenie žiadostí občanov. 

11. Rôzne. 

12. Schválenie uznesenia. 

13. 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. Martina KOLARČÍKA a overovateľov 

zápisnice p. Mgr. Kamila GOLODŽEJA a p. Slavomíra BALČÁKA. 

 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, p. Imrich KARAFFA, 

a p. 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. 48/2011 – splnené 

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. 

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. 19/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje VZN obce č. 3/2012 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za 

poskytované sociálne služby. 

Uznesenie č. 20/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu v roku 2012 – rozpočtového opatrenia č. 1. 

Uznesenie č. 21/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje investíciu vo výške 30 000,- € a ½ rozdielu medzi skutočnými nákladmi na 

obstaranie stavby „Ražňany – Sabinov – cyklistický chodník“ finančným vkladom 

združených právnických osôb. 

Uznesenie č. 22/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje plat starostu výške 1 884,- € v hrubom s účinnosťou od 1.6.2012. 

Uznesenie č. 23/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje podanie žiadosti o grant z programu ZLEPŠÍME SPPOLOČNE SLOVENSKO 

na projekt „Pohyb a oddych v sade Ňaršanských čerešní“ na parcele 263/4 (oproti p. 

JENDRICHOVSKÉMU) v sume 10 000,-€. 

 

 

K bodu 5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2012. 

 

 Starosta obce predložil na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

II. polrok 2012. 

 V zmysle § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov bude činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v II. polroku 

2012 na nasledovné kontroly a úlohy: 

Kontrolná činnosť: 

- kontrola vyúčtovania spotreby PHL na vozidlách v majetku obce, 

- inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce (2x), 

- kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v MŠ, 
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- kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce k 30.11.2012, 

- kontrola dodržiavania plnenia rozpočtového plánu, 

- kontrola dodržiavania o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

- kontrola zverejňovania dokumentov na internete. 

Plnenie úloh HK : 

- správy o výsledku kontrol (2x), 

- odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2013, 

- návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013, 

- účasť na zasadnutiach OZ. 

 Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v II. polroku 2012 bude v súlade 

s § 18e zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce: 

- vzdelávanie – semináre RVC Prešov a ZHK SR na vybrané témy. 

 Za Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK ZBORAY Spolu 

Za /  / / / /   / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /     / /  3 

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012 bol jednohlasne 

schválený. 

 

 

K bodu 6. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

obce Ražňany za rok 2011. 

 

 Starosta obce predložil odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

obce Ražňany za rok 2011. 

 Za vzatie na vedomie stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

Ražňany za rok 2011 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK ZBORAY Spolu 

Za /  / / / /   / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /     / /  3 

 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ražňany za rok 

2011 vzalo OcZ jednohlasne na vedomie. 

 

 

K bodu 7. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2011. 
 

 Starosta obce predložil na schválenie záverečný účet obce Ražňany za rok 2011. 

 Za záverečný účet obce Ražňany za rok 2011 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK ZBORAY Spolu 

 /  / / / /   / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /     / /  3 

 Záverečný účet obce Ražňany za rok 2011 bol jednohlasne schválený. 
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K bodu 8. Oboznámenie so záznamami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 

I. polrok 2012. 
 

 Hlavný kontrolór oboznámil prítomných so záznamami kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra za I. polrok 2012. 

 Starosta obce predložil návrh, aby OcZ vzalo na vedomie oboznámenie so záznamami 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2012. 

 Za vzatie na vedomie oboznámenie so záznamami kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra za I. polrok 2012 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK ZBORAY Spolu 

 /  / / / /   / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /     / /  3 

 Oboznámenie so záznamami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2012 

vzalo OcZ jednohlasne na vedomie. 

 

 

K bodu 9. 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 z programu Dedičstvo regiónov na projekt „Stála expozícia histórie obce Ražňany 

a činnosť folklórnych skupín v sume 2 000,-€. 

 Za podanie žiadosti o grant dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK ZBORAY Spolu 

Za /  / / / /   / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /     / /  3 

 Podanie žiadosti o grant bolo jednohlasne schválené. 

 

 

K bodu 10. Posúdenie žiadostí občanov. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť: 

- p. Gabriela SONTAGA o schválenie otváracích hodín baru: 

 Pondelok – Štvrtok 14.00-22.00 

 Piatok – Sobota 14.00-02.00 

 Nedeľa  14.00-22.00. 

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

Za /  / / / /   / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /     / /  3 

 Žiadosť bola jednohlasne schválená. 
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- p. Júlie ĽUBOCKEJ o založenie speváckej folklórnej skupiny dospelých. 

 OcZ žiada o doplnenie informácií o činnosti skupiny s konkrétnymi 

požiadavkami. 

- p. Júlie ĽUBOCKEJ o úpravu autobusového spojenia v ranných hodinách z Ražnian do 

Prešova.  

 OcZ preverí možnosť úpravy autobusového spojenia. 

 

 

K bodu 11. Rôzne. 

 

 Starosta obce predložil na schválenie Zmluvu o združení právnických osôb „Výstavba 

cyklistického chodníka Ražňany – Sabinov“ medzi Prešovským samosprávnym krajom, 

mestom Sabinov a obcou Ražňany. 

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

Za /  / / / /   / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /     / /  3 

 Zmluva bola jednohlasne schválená. 

 

 Starosta obce predložil návrh na zvýšenie príspevku na činnosť folklórnej skupiny 

Hoľanga z 50,- € na 100,- € mesačne, pri dvoch skúškach týždenne. 

 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. 

 

 Starosta obce predložil návrh na rozpočtové opatrenie č. 2 – 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 rozpočtovaných prostriedkov schváleného rozpočtu, pričom 

sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to  

v rámci bežného rozpočtu :         

z oddielu                    10201 – Zariadenia sociálnych služieb - staroba 

z položky rozpočtu:   642 001 – Občianskym združeniam a nadáciám (- 3 400,- €) 

na oddiel:                   0451 – Cestná doprava 

na položku:                635006 – Údržba budov, priestorov a objektov (+ 3 400,- €) 

v celkovej sume:        3 400,- € 

 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. 
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 Zároveň starosta obce predložil návrh na investíciu vo výške 5 000,-€ na pokračovanie 

v rekonštrukcii pouličného kanálu v Rybníku. 

 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. 

 

 Starosta obce informoval prítomných o: 

- rekonštrukcii obecného úradu, 

- príprave realizácie cyklistického chodníka Ražňany - Sabinov,   

- oprave cesty Ražňany – Ostrovany, 

- rozšírení kanalizácie na Pečovci, 

- nákupe mantinelov na ihrisko zo schválenej dotácie, 

- predlžení chodníka v Surdoku o 30 m, 

- čiernych stavbách na hranici medzi Ražňanmi a Ostrovanmi. 

 

 Rôzne z predošlého zasadnutia OcZ: 

- P. FUTEJ navrhol dať do prenájmu administratívnu budovu na bývalom JRD. Zatiaľ 

v riešení. 
- P. STRAČIAK upozornil na nadmerné používanie chemického postreku pri ošetrovaní 

plodín pestovaných na prenajatej ornej pôde v katastrálnom území obce Ražňany. Navrhuje 

osloviť kompetentné orgány na preskúmanie stavu ornej pôdy. Zatiaľ v riešení. 

- P. GOLODŽEJ upozornil na sadanie cesty v úseku od č. d. 1 až 12. Zatiaľ v riešení. 

 

 

K bodu 12. Schválenie uznesenia. 

 

U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 

zo dňa 28.6.2012. 

(1– 10) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 

1. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012 (Uznesenie č. 

24/2012). 

2. Vzatie na vedomie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

Ražňany za rok 2011 (Uznesenie č. 25/2012). 

3. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2011 (Uznesenie č. 26/2012). 

4. Vzatie na vedomie oboznámenie so záznamami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 

I. polrok 2012 (Uznesenie č. 27/2012). 

5. Schválenie podania žiadosti o grant z programu Dedičstvo regiónov na projekt „Stála 

expozícia histórie obce Ražňany a činnosť folklórnych skupín v sume 2 000,-€ (Uznesenie č. 

28/2012). 

6. Schválenie otváracích hodín pre bar pána Gabriela SONTAGA (Uznesenie č. 29/2012). 

7. Schválenie Zmluvy o združení právnických osôb „Výstavba cyklistického chodníka 

Ražňany – Sabinov“ (Uznesenie č. 30/2012). 

8. Schválenie zvýšenia príspevku na činnosť folklórnej skupiny Hoľanga z 50,- € na 100,- € 

mesačne, pri dvoch skúškach týždenne (Uznesenie č. 31/2012). 
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9. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2012 – rozpočtového opatrenia č. 2 (Uznesenie č. 

32/2012). 

10. Schválenie investície vo výške 5 000,-€ na pokračovanie v rekonštrukcii pouličného 

kanálu v Rybníku (Uznesenie č. 33/2012). 

 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. 

 

 

K bodu 13. Záver. 

 

 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Ražňanoch. 

 

 

 

         Radovan ROKOŠNÝ 

                starosta obce 

 

 

 

Zapisovateľ: 

p. Martin KOLARČÍK   …………………………… 

  

 

Overovatelia: 

Mgr. Kamil GOLODŽEJ  …………………………… 

 

 

p. Slavomír BALČÁK  …………………………… 


