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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 30.3.2012 od 19.00 do 23.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Ing. Jaroslav FUTEJ, 

Mgr. Kamil GOLODŽEJ, 

Martin KOLARČÍK, 

     Igor REPASKÝ, 

     Ing. Marek ZBORAY, 

  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ, 

  - zapisovateľ:  Martin KOLARČÍK, 

  - hlavný kontrolór: Mária GALEŠTOKOVÁ, 

  - hostia:  - 

Neprítomní:                          Slavomír BALČÁK,   

Imrich KARAFFA, 

                                                           Jozef MAŠĽÁR, 

Ing. Vladimír STRAČIAK. 

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Posúdenie investičných zámerov a stanovenie jednotlivých priorít. 

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  / /  /  /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /   /  /  /  4 

 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. Igora REPASKÉHO. 

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

Za  / /  /  /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /   /  /  /  4 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 

 Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Marek ZBORAY, Martin KOLARČÍK 

a Ing. Jaroslav FUTEJ. 

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

Za  / /  /  /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /   /  /  /  4 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 4. Kontrola uznesení. 

 

Uznesenie č. 16/2011 – splnené 

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. Dohoda bola podpísaná. 
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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. 

Uznesenie č. 36/2011 – plnené 

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

obcou Ražňany. Návrh na vklad do katastra na zámenu pozemkov bol podaný. 

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 osadenie zrkadla je závislá od schválenia dotácie, ktorú žiadala obec 

na osadenie dopravného značenia v obci. Z dôvodu, že dotácia nebola schválená, obec 

zakúpi zrkadlo na vlastné náklady. 

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, 

- 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 – splnené. 

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. 9/2012 – splnené  
OcZ schvaľuje Dohodu o spolupráci pri príprave a realizácii zámeru stavby „Cyklistický 

chodník Ražňany – Sabinov“. 

Uznesenie č. 10/2012 – plnené  
OcZ schvaľuje podanie žiadosti a spolufinancovania z vlastných zdrojov na predložené 

výzvy, granty a dotácie: 

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

obrázok) v sume 3 230,-€ – splnené, 

- 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  – plnené. 
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Uznesenie č. 11/2012 – splnené  
OcZ schvaľuje menovanie 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. 12/2012 – splnené  
OcZ schvaľuje 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. 

 

 

K bodu 5. Posúdenie investičných zámerov a stanovenie jednotlivých priorít. 

 

 Starosta obce predložil na posúdenie investičné zámery a stanovenie jednotlivých 

priorít na rok 2012: 

1 Splácanie odkúpených pozemkov 

1 Rekonštrukcia budovy OcÚ  

1 Realizácia protipovodňových opatrení 

1 Výstavba kamerového systému  

1 Výstavba klziska 

2 Výstavba chodníka pre chodcov a cyklistov Ražňany -Sabinov 

2 Rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu s jedálňou a kuchyňou 

2 Rekonštrukcia chodníkov a cestných komunikácií 

2 Výkup pozemkov pod ihriskom 

2 Výstavba rekreačnej a oddychovej zóny v miestnom lese patriacom urbariátu 

3 Rekonštrukcia parku 

3 Výstavba detských ihrísk a dopravného ihriska. 

3 Výkup pozemkov na výstavbu 

3 Rekonštrukcia kina 

4 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami  

4 Rekonštrukcia kaštieľa 

4 Rekonštrukcia 3. pavilónu MŠ  

5 Rekonštrukcia budovy bývalého JRD  

5 Výstavba multifunkčného ihriska s plochou 50x30 m 

5 Rekonštrukcia budovy futbalového a športového klubu 

 Za schválenie investičných zámerov a stanovenie jednotlivých priorít dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK ZBORAY Spolu 

Za  / /  /  /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /   /  /  /  4 

 Schválenie investičných zámerov a stanovenie jednotlivých priorít na rok 2012 bolo 

jednohlasne schválené. 

 

 

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 Orange z programu Šanca pre váš región na projekt Detské ihrisko v sume 

3000,-€. 
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 Za podanie žiadosti o grant dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK ZBORAY Spolu 

Za  / /  /  /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /   /  /  /  4 

 Podanie žiadosti o grant bolo jednohlasne schválené. 

 

 

K bodu 7. Posúdenie žiadostí občanov. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť Materskej školy v Ražňanoch o schválenie 

minimálneho počtu detí počas obmedzenej prevádzky materskej školy v jednej triede 

z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí a školských prázdnin. Navrhnuté je minimálne 5 detí. 

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

Za  / /  /  /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /   /  /  /  4 

 Žiadosť bola jednohlasne schválené. 

  

 Starosta obce predložil žiadosť p. Matúša PAĽA, Ražňany č. 32 o úľavu za vývoz 

TKO na rok 2012 za brata Slavomíra, ktorý pracuje v zahraničí. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Doroty KOLKOVEJ, Ražňany č. 121 o úľavu              

za vývoz  TKO na rok 2012 za brata Juraja, sestru Veroniku a neter Annumáriu a 

synovca Jean Thierryho, z dôvodu dlhodobého pobytu mimo obce (Košice, ČR). 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Jozefa HORŇÁKA, Ražňany 316 o úľavu za vývoz  

TKO na rok 2012 za dcéry Máriu, Líviu a syna Imricha, z dôvodu prechodného pobytu 

v Bratislave a v Ružomberku. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť Ing. Slavomíra KOŽÁRA, Ražňany 268 o úľavu               

za vývoz  TKO na rok 2012 za dcéru Katarínu, z dôvodu štúdia v Prahe. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
  

 Starosta obce predložil žiadosť Ing. Slavomíra KOŽÁRA, Ražňany 268 o odpustenie 

dane za psa. 

 OcZ neakceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 

           Starosta obce predložil žiadosť p. Ľudmily BEDNÁROVEJ, Ražňany 3 o úľavu              

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

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Marty HOVANOVEJ, Ražňany č. 87 o úľavu              

za vývoz  TKO na rok 2012 za syna Petra, ktorý má prechodný pobyt v Čadci. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
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 Starosta obce predložil žiadosť p. Františky MIŠKOVEJ, Ražňany č. 301  o úľavu           

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

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

    

 Starosta obce predložil žiadosť p. Márie PAVÚROVEJ, Ražňany č.195 o úľavu na 

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

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Agnesy MIHOKOVEJ, Ražňany č. 38 o finančný 

príspevok, z dôvodu havarijnej udalosti, ktorá sa stala dňa 26.3.2012 pri výkopových prácach. 

 OcZ navrhlo uskutočniť verejnú zbierku.  

 

 

K bodu 8. Rôzne. 

 

 Starosta obce informoval prítomných o: 

- výreze stromov v parku, 

- realizácii zábradlia v materskej škole. 

Starosta obce predložil výsledky prieskumu trhu na rekonštrukciu strechy OcÚ. 

Z výsledkov prieskumu trhu najnižšiu cenu na stavbu krovu ponúkol p. Martin TULEJA 

a najnižšiu cenu na pokrývačské a klampiarske práce p. Jaroslav ĽUBOCKÝ. Starosta na 

základe výsledkov prieskumu trhu navrhol na stavbu krovu p. Martina TULEJA 

a pokrývačské a klampiarske práce p. Jaroslava ĽUBOCKÉHO. 

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

Za  / /  /  /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /   /  /  /  4 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 9. Schválenie uznesenia. 

 

U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 

zo dňa 30.3.2012. 

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

1. Schválenie investičných zámerov a stanovenie jednotlivých priorít na rok 2012 (Uznesenie 

č. 13/2012). 

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

granty a dotácie (Uznesenie č.  14/2012). 

3. Schválenie žiadosti Materskej školy v Ražňanoch o schválenie minimálneho počtu detí 

počas obmedzenej prevádzky materskej školy v jednej triede z dôvodu zvýšenej chorobnosti 

detí a školských prázdnin. Schválené bolo minimálne 5 detí. 

(Uznesenie č.  15/2012). 

4. Schválenie výberu uchádzačov na stavbu krovu p. Martina TULEJA a na pokrývačské a 

klampiarske práce p. Jaroslava ĽUBOCKÉHO. 

(Uznesenie č.  16/2012). 
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 Za uznesenie dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK ZBORAY Spolu 

Za  / /  /  /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /   /  /  /  4 

 Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

K bodu 10. 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. Igor REPASKÝ   …………………………… 


