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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa  31.8.2012 od 19.30 do 21.00 hod. 

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

Martin KOLARČÍK, 
Jozef MAŠĽÁR, 

     Igor REPASKÝ, 
     Ing. Marek ZBORAY. 
  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Martin KOLARČÍK, 
  - hlavný kontrolór: Mária GALEŠTOKOVÁ, 
  - hostia:  - 
Neprítomní:    Imrich KARAFFA, 
     Ing. Vladimír STRAČIAK. 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie zámeny a odkúpenia pozemkov. 
6. Posúdenie žiadostí občanov. 
7. Rôzne. 
8. Schválenie uznesenia. 
9. 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 / / /  / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /    /  2 

 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 / / /  / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /    /  2 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Marek ZBORAY, p. Slavomír BALČÁK 
a Ing. Jaroslav FUTEJ. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / /  / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /    /  2 

 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. 24/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012. 
Uznesenie č. 25/2012 – splnené 
OcZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
Ražňany za rok 2011. 
Uznesenie č. 26/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje záverečný účet obce Ražňany za rok 2011. 
Uznesenie č. 27/2012 – splnené 
OcZ berie na vedomie oboznámenie so záznamami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
I. polrok 2012. 
Uznesenie č. 28/2012 – plnené 
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. 29/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje otváracie hodiny pre bar pána Gabriela SONTAGA. 
Uznesenie č. 30/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje Zmluvu o združení právnických osôb „Výstavba cyklistického chodníka 
Ražňany – Sabinov“. 
Uznesenie č. 31/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje príspevok na činnosť folklórnej skupiny Hoľanga na 2. polrok 2012 v sume 
600,- €. 
Uznesenie č. 32/2012 – splnené  
OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu v roku 2012 – rozpočtového opatrenia č. 2. 
Uznesenie č. 33/2012 – plnené  
OcZ schvaľuje investíciu vo výške 5 000,-€ na pokračovanie v rekonštrukcii pouličného 
kanálu v Rybníku. 
 
 
K bodu 5. Schválenie zámeny a odkúpenia pozemkov. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie zámenu a odkúpenie pozemkov: 
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Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch podľa Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. 
v platnom znení § 9a ods. 8 písm. e schvaľuje zámenu parcely CKN 662/4, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 283 m2 zapísanú na LV č. 1115 vo vlastníctve obce Ražňany, 
v podiele 1/1 za parcely CKN v  k.ú. Ražňany: 
- č. 741/20 vo výmere 106 m2, 
- č. 741/22 vo výmere 59 m2, 
- č. 739/6 vo výmere 34 m2, 
(Oddelenej geometrickým plánom č. 45/2007 na určenie vlastníctva k pozemkom p. č. 659/2, 
739/2-13, 741/1-22, vypracovaným spoločnosťou GEODUS s.r.o., Námestie slobody č. 85, 
Sabinov 083 01 dňa 23.03.2007, autorizačne overeným Ing. Pavlom Repaským dňa 
23.03.2007, úradne overeným Správou katastra Sabinov dňa 20.04.2007 pod č. 148/2007 bol 
z pozemku: 
- parc. EKN č. 1395 odčlenený diel 19 vo výmere 964 m2, ktorý tvorí časť vytvoreného 
pozemku parc. CKN č. 741/10 vo výmere 964 m2, 
- parc. EKN č. 1395 odčlenený diel 20 vo výmere 106 m2, ktorý tvorí časť vytvoreného 
pozemku parc. CKN č. 741/20 vo výmere 106 m2, 
- parc. EKN č. 1395 odčlenený diel 21 vo výmere 59 m2, ktorý tvorí časť vytvoreného 
pozemku parc. CKN č. 741/22 vo výmere 59 m2, 
- parc. EKN č. 1395 odčlenený diel 22 vo výmere 34 m2, ktorý tvorí časť vytvoreného 
pozemku parc. CKN č. 739/6 vo výmere 34 m2, 
Odčlenenie dielu 19, 20, 21 a 22 je za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov 
k pozemkov.) 
zapísané na LV č. 1164 vo vlastníctve p. Jána SOLÁRA rod. SOLÁRA, 082 61 Ražňany 
110, v podiele 1/1. 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 
 Zámena nehnuteľnosti je bezodplatná, aj keď parcela vo vlastníctve obce je vo väčšej 
výmere. Tento rozdiel bude zohľadnený pri kúpe odčleneného dielu 19 z parcely EKN č. 1395 
vo výmere 964 m2 za kúpnu cenu 1,37 € za 1 m2, pričom kúpna cena za predmet kúpy u 
ostatných parciel bola dohodnutá vo výške 1,5 € za 1 m2 za účelom usporiadania vlastníckych 
vzťahov k pozemkov, na ktorých je umiestnený športový areál – budova a priľahlá športová 
plocha. 
 Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že obec získa podiel na 
pozemkoch, na ktorých je umiestnený športový areál – budova vo vlastníctve obce a priľahlá 
športová plocha. Obec zamieňa pozemok v susedstve s pozemkom p. Jána SOLÁRA, o ktorý 
sa p. Ján SOLÁR niekoľko rokov riadne stará. Pre obec je tento pozemok nevyužiteľný. 

O tomto prípade prevodu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné zastupiteľstvo 
3/5 väčšinou prítomných poslancov. 
 Za schválenie zámeny pozemkov p. Jána SOLÁRA dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / /  / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /    /  2 

 Zámena pozemkov bola jednohlasne schválené. 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schvaľuje kúpu odčleneného dielu 19 z parcely 
EKN č. 1395 vo výmere 964 m2, ktorý tvorí časť vytvoreného pozemku parcely CKN č. 
741/10 vo výmere 964 m2  
(Oddelenej geometrickým plánom č. 45/2007 na určenie vlastníctva k pozemkom p. č. 659/2, 
739/2-13, 741/1-22, vypracovaným spoločnosťou GEODUS s.r.o., Námestie slobody č. 85, 
Sabinov 083 01 dňa 23.03.2007, autorizačne overeným Ing. Pavlom REPASKÝM dňa 
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23.03.2007, úradne overeným Správou katastra Sabinov dňa 20.04.2007 pod č. 148/2007 bol 
z pozemku: 
- parc. EKN č. 1395 odčlenený diel 19 vo výmere 964 m2, ktorý tvorí časť vytvoreného 
pozemku parc. CKN č. 741/10 vo výmere 964 m2, 
- parc. EKN č. 1395 odčlenený diel 20 vo výmere 106 m2, ktorý tvorí časť vytvoreného 
pozemku parc. CKN č. 741/20 vo výmere 106 m2, 
- parc. EKN č. 1395 odčlenený diel 21 vo výmere 59 m2, ktorý tvorí časť vytvoreného 
pozemku parc. CKN č. 741/22 vo výmere 59 m2, 
- parc. EKN č. 1395 odčlenený diel 22 vo výmere 34 m2, ktorý tvorí časť vytvoreného 
pozemku parc. CKN č. 739/6 vo výmere 34 m2, 
Odčlenenie dielu 19, 20, 21 a 22 je za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov 
k pozemkov.). 
 Kúpna cena bola stanovená Obecným zastupiteľstvom v Ražňanoch ako cena 
jednotková na 1,37- € za 1 m2, slovom jedno euro a tridsaťsedem centov za jeden meter 
štvorcový. 
 Za schválenie odkúpenia pozemku p. Jána SOLÁRA za cenu 1,37 € za 1 m2 dávam 
hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / /  / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /    /  2 

 Odkúpenie pozemku p. Jána SOLÁRA za cenu 1,37 € za 1 m2 bolo jednohlasne 
schválené. 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schvaľuje kúpu odčleneného dielu 6 z parcely 
EKN č. 1388 vo výmere 3 m2, ktorý tvorí časť vytvoreného pozemku parc. CKN č. 741/2 vo 
výmere 3 m2 
(Oddelenej geometrickým plánom č. 45/2007 na určenie vlastníctva k pozemkom p. č. 659/2, 
739/2-13, 741/1-22, vypracovaným spoločnosťou GEODUS s.r.o., Námestie slobody č. 85, 
Sabinov 083 01 dňa 23.03.2007, autorizačne overeným Ing. Pavlom REPASKÝM dňa 
23.03.2007, úradne overeným Správou katastra Sabinov dňa 20.04.2007 pod č. 148/2007 bol 
z pozemku: 
- parc. EKN č. 1388 odčlenený diel 6 vo výmere 3 m2, ktorý tvorí časť vytvoreného 
pozemku parc. CKN č. 741/2 vo výmere 3 m2. Odčlenenie dielu 6 je za účelom usporiadania 
vlastníckych vzťahov k pozemkov, na ktorých je umiestnený športový areál – budova 
a priľahlá športová plocha.). 
 Kúpna cena bola stanovená Obecným zastupiteľstvom v Ražňanoch ako cena 
jednotková na 1,50- € za 1 m2, slovom jedno euro a päťdesiat centov za jeden meter 
štvorcový. 
 Za schválenie odkúpenia pozemku p. Eriky TELESNICKEJ za cenu 1,5 € za 1 m2 
dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / /  / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /    /  2 

 Odkúpenie pozemku p. Eriky TELESNICKEJ za cenu 1,5 € za 1 m2 bolo jednohlasne 
schválené. 
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Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schvaľuje kúpu parcely EKN č. 606/1 vo výmere 
982 m2, druh pozemku orná pôda z dôvodu vysporiadania vlastníctva k cestnej 
komunikácii. 
 Kúpna cena bola stanovená Obecným zastupiteľstvom v Ražňanoch ako cena 
jednotková na 1,50- € za 1 m2, slovom jedno euro a päťdesiat centov za jeden meter 
štvorcový. 
 Za schválenie odkúpenia pozemku p. Márii BORTŇÁKOVEJ za cenu 1,5 € za 1 m2 
dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / /  / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /    /  2 

 Odkúpenie pozemku p. Márii BORTŇÁKOVEJ za cenu 1,5 € za 1 m2 bolo 
jednohlasne schválené. 
 
 
K bodu 6. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť: 
- Doc. PhDr. Marián VIZDAL, CSc., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 
a PhDr. Anton KARABINOŠ, Pamiatkový úrad SR – Krajský pamiatkový úrad Košice 
o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu archeologického výskumu v polohe Farské, 
k. ú. Ražňany. 
 Starosta obce navrhol finančný príspevok vo výške 150 € na realizáciu 
archeologického výskumu v polohe Farské, k. ú. Ražňany. 

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

Za / / /  / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /    /  2 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
- manželov NOVOTNÝCH o jednorazový finančný príspevok  
 Starosta obce navrhol finančný príspevok vo výške 100 €. 

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

Za / / /  / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /    /  2 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 7. Rôzne. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o poskytovaní 
sociálnych služieb na území obce Ražňany. 
Znenie dodatku: 
Čl. 4 bod 2. sa mení a znie takto: „Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre plnoletú 
fyzickú osobu je: 
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a) pre klientov s trvalým pobytom v obci Ražňany je 1,90 € za hodinu opatrovania, 
b) pre klientov s prechodným pobytom v obci Ražňany je 2,10 € za hodinu opatrovania. 
 Za dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce 
Ražňany dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / /  / / /   6 

Proti           

Zdržal sa         / 1 

Neprítomný    /    /  2 

 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce 
Ražňany bol schválený. 
 
 Starosta obce informoval prítomných o: 
- úprave pouličného kanálu v RYBNÍKU, 
- pokládke asfaltového koberca v MŠ, na cintoríne a na 2 mostoch v dolnej časti obce, 
- rekonštrukcii sociálnych zariadení v MŠ, 
- odstránení divokej skládky na pozemku p. Štefana CICMANA, 
- nelegálnej skládke na pozemku p. Magdalény PAVLÍKOVEJ, 
- výstavbe cyklistického a pešieho chodníka Ražňany – Sabinov, 
- rekonštrukcii obecného úradu (zateplenie stropu a hromozvod), 
- rekonštrukcii chodníkov, 
- realizácii kamerového systému, 
- výlete do Tatier a Bardejova, 
- turnaji v minifutbal, 
- otvorení oddychovej zóny pri studničke, 
- oprave cesty pri vjazde do Ražňan zo Sabinova, 
- napojení na kanalizáciu na Pečovci, 
- výpovedi p. Kostolníka, 
- rýchlych jazdách motorkárov. 
 
Mgr. Kamil GOLODŽEJ: 
- vyčistiť chodník od burín a potok od Šalgova, 
- chladničky v MŠ, 
- orezanie orechov vedľa cesty za pozemkami p. KOCHANA a PEKÁRA. 
 
p. Igor REPASKÝ: 
- označenie začiatku obce Ražňany od Uz. Šalgova. 
 
 Rôzne z predošlých zasadnutí 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. 
- žiadosť p. Júlie ĽUBOCKEJ o založenie speváckej folklórnej skupiny dospelých. Zatiaľ v 
riešení. 
- žiadosť p. Júlie ĽUBOCKEJ o úpravu autobusového spojenia v ranných hodinách z Ražnian 
do Prešova. Bude riešené v septembri na stretnutí so SAD Prešov.  
- žiadosť p. Štefana CICMANA o odstránenie divokej skládky na jeho pozemku v miestnej 
časti Čakarity. Skládka bola odstránená. 
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K bodu 8. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 
zo dňa 31.8.2012. 
(1– 7) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
1. Schválenie zámeny pozemkov p. Jána SOLÁRA. (Uznesenie č. 34/2012). 
2. Schválenie odkúpenia pozemku p. Jána SOLÁRA za cenu 1,37 € za 1 m2 (Uznesenie č. 
35/2012). 
3. Schválenie odkúpenia pozemku p. Eriky TELESNICKEJ za cenu 1,5 € za 1 m2 (Uznesenie 
č. 36/2012). 
4. Schválenie odkúpenia pozemku p. Márii BORTŇÁKOVEJ za cenu 1,5 €  za 1 m2 
(Uznesenie č. 37/2012). 
5. Schválenie finančného príspevok vo výške 150 € na realizáciu archeologického výskumu 
v polohe Farské, k. ú. Ražňany 
(Uznesenie č. 38/2012). 
6. Schválenie jednorazového finančný príspevok pre manželov NOVOTNÝCH vo výške 
100 €. (Uznesenie č. 39/2012). 
7. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce 
Ražňany. (Uznesenie č. 40/2012). 
 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 9. 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   …………………………… 


