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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 11.12.2015 od 18.00 do 23.30 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Ing. Karol BALČÁK, 

Slavomír BALČÁK, 
                                                           Ing. Jozef HORŇÁK, 
     Martin KOLARČÍK, 
 Igor REPASKÝ, 
                                                           Valéria PAVÚKOVÁ, 
                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK, 
      Martin ZBORAY. 
             - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ 
             - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ. 
  - hostia:                       Mária TULEJôOVÁ, 
                Imrich KARAFFA. 
Neprítomní:                          Ing. Peter POLOHA. 
                                                            
    
 
Program: 
 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Voľba hlavného kontrolóra. 
6. Schválenie plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2016. 
7. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 – rozpočtové opatrenia. 
8. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016. 
9. Schválenie VZN č. 2/2015 o určení výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ražňany. 
10. Schválenie VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 
2016. 
11.  Žiadosti občanov. 
12. Schválenie VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

     13. Schválenie výšky dotácie na Centrá voľného času na rok 2016. 
14. Stanovisko hlavného kontrolóra Ražňany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 
2018. 
15. Schválenie rozpočtu obce Ražňany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018. 
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16. Rôzne. 
17. Schválenie uznesenia. 
18. Záver. 
 
 
Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 
 
K bodu 1. Otvorenie. 
 
 Starosta obce privítal poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a oboznámil poslancov 
s programom. 
 
            Za program dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / /  / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 

             Program bol jednohlasne schválený. 
 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
            Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Annu BALČÁKOVÁ a overovateľov 
zápisnice p. Martina ZBORAYA a p. Igora REPASKÉHO. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / /  / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
 
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 
           Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Vladimír STRAČIAK, p. Martin 
KOLARČÍK a Ing. Jozef HORŇÁK. 
          Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / /  / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
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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. 
Uznesenie č. 42/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje financovanie orientačných máp v sume 1 000,- € v rámci projektu Turistické 
trasy a cyklochodníky Sabinov a okolie. 
Uznesenie č. 7/2014 – plnené 
OcZ schvaľuje doloženie pánom Pavlom SEMANOM listu vlastníctva na sporný pozemok s 
parcelným číslom 658/2 a predloženie geometrického zamerania, ktorý sa následne porovná 
s geometrickým zameraním vykonaným obcou. Ďalej predloženie listín, z ktorých bude 
vyplývať nadobudnutie. 
Uznesenie č. 18/2015 - plnené 
Schválenie spolufinancovania dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity vo výške 10 % z celkových nákladov.  
Uznesenie č. 49/2015 - splnené 
Schválenie žiadosti p. Štefana Šimoňáka, 082 61 Ražňany č. 41 o prekládku odvodňovacieho 
kanálu na parcele E – 1428/1 a 1429/1, z dôvodu výstavby rodinného domu. Starosta obce 
preverí možnosť sprístupnenia prechodu cez pozemok p. Šimoňáka na nasledujúce pozemky 
(jestvujúca poľná cesta okolo domu p. Hrabčákovej).  
Uznesenie č. 52/2015) -splnené 
Schválenie žiadosti p. Alžbety NOVOTNEJ, Ražňany 47  finančný príspevok vo výške       
50,- € s vyplatením po 14.11.2015. 
Uznesenie č. 53/2015 - plnené 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemku na parcele 263/3 za podmienok 
stanovených obcou. 
Uznesenie č. 56/2015 - splnené 
Vyhlásenie obecným zastupiteľstvom voľby hlavného kontrolóra na deň 11.12.2015 a určenie 
18 % úväzku hlavného kontrolóra.  
Uznesenie č. 58/2015 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 15. 
Uznesenie č. 59/2015 - splnené  
Schválenie VZN č. 1/2015 Obce Ražňany č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 
Uznesenie č. 60/2015 – splnené 
Obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie platu starostu o 30 %. 
Uznesenie č. 61/2015 - splnené 
Neschválenie žiadosti p. Štefánii PETIKOVEJ, Ražňany 154.  
Uznesenie č. 62/2015 – splnené 
Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 
a. s., Komenského 50, Košice. 
Uznesenie č. 63/2015 – splnené 
P. Martin KOLARČÍK zvolal verejné zhromaždenie obyvateľov obce Ražňany na deň 
4.12.2015 o 19.000 hod. v spoločenskom pavilóne. 
Uznesenie č. 64/2015 - plnené 
Schválenie zmeny územného plánu obce Ražňany v lokalite HUSOMEDZE z dôvodu 
výstavby rodinných domov. 
 
 
K bodu 5. Voľba hlavného kontrolóra obce. 
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         Na voľbe hlavného kontrolóra obce sa podieľali prítomní poslanci. Po privítaní 
starostom obce, sa mala možnosť prezentovať jediná kandidátka Ing. Mária 
GALEŠTOKOVÁ. 
         Následne dal starosta obce hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / /  / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 

        Za hlavného kontrolóra obce bola zvolená Ing. Mária Galeštoková. 
 
 
K bodu 6. Schválenie plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 
2016. 
 
             Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh zasadnutí obecnej 
rady a obecného zastupiteľstva na rok 2016: 
OcR 21.1. 10.3. 5.5. 16.6. 2.9. 6.10. 10.11. 8.12. 
OcZ 29.1 18.3. 13.5. 24.6. 9.9. 14.10. 18.11. 16.12. 
 
            Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / /  / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 

             Program bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 7. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 – rozpočtové opatrenia. 
      
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na: 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16 
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 – presun rozpočtovaných prostriedkov 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to:  
z výdajovej položky rozpočtu: 
oddiel  0620 – Rozvoj obcí 
položka          713004 – Traktorová vlečka (- 2.420,-- €) 
KZ             41 
stredisko         VLEČKA 
 
oddiel  0620 – Rozvoj obcí 
položka          716 – Vypracovanie PD - multifunkčné ihrisko (- 1.600,-- €) 
KZ             41 
stredisko         IHRISKO 
 
oddiel  0620 – Rozvoj obcí 
položka          717001 – Realizácia nových stavieb - zastávka (- 2.000,-- €) 
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KZ             41 
stredisko         ZASTAV 
 
v celkovej sume:         6.020,- €   
 
na výdajovú položku rozpočtu: 
 
oddiel  0620 – Rozvoj obcí 
položka          717002 – Rekonštrukcia cintorína (+ 1.620,-- €) 
KZ             41 
stredisko         CINT 
 
oddiel  0620 – Rozvoj obcí 
položka          633006 – Všeobecný materiál - PARK (+ 1.310,-- €) 
KZ             41 
stredisko         PARK 
 
oddiel  0620 – Rozvoj obcí 
položka          633006 – Všeobecný materiál (+ 1.050,-- €) 
KZ             41 
 
 
oddiel  0640 – Verejné osvetlenie 
položka          633006 – Všeobecný materiál (+ 1.805,-- €) 
KZ             41 
 
oddiel  09111 – Predprimárne vzdelávanie 
položka          717001 – Realizácia nových stavieb (+235,-- €) 
KZ             41 
stredisko         CHODNÍK 
 
 
v celkovej sume:         6.020,- €   
 
           Za rozpočtové opatrenie č. 16 dávam  hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / /  / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 

          Rozpočtové opatrenie č. 16 bolo jednohlasne schválené. 
 
 
 
 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva  návrh na: 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 17 
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 
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zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtovaných prostriedkov 
schváleného rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky, a to  
 
príjmové položky rozpočtu:   
položka 133013 – Spoločnosť Šariš – poplatok za ulož. odpadu   (+ 8 250,- €) 
KZ                  41 
stredisko         SO 
 
položka 312007 – Z rozpočtu obce na RŠJ   (+1 300,- €) 
KZ  41 
stredisko         RŠJ 
v celkovej sume:        9 550,- € 
 
na výdajovú položku rozpočtu: 
Pozri prílohu k rozpočtovému opatreniu č. 17 
 
v celkovej sume:         9 550,- €   
 
       Za rozpočtové opatrenie č. 17 dávam  hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / /  / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 

        Rozpočtové opatrenie č. 17 bolo jednohlasne schválené. 
 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na: 
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 18 
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 – presun rozpočtovaných prostriedkov 
schváleného rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky, a to  
 
príjmové položky rozpočtu:   
položka 312001 – Transfer zo ŠR   (+18 885,- €) 
KZ                  111 
 
položka 312001 – Transfer zo ŠR – 85% ESF  (+36 063,- €) 
KZ  11T1 
 
položka 312001 – Transfer zo ŠR – 15% ŠR  (+6 364,- €) 
KZ  11T2 
 
v celkovej sume:        61 312,- € 
 
Pozri prílohu k rozpočtovému opatreniu č. 18 
na výdajovú položku rozpočtu: 
Pozri prílohu k rozpočtovému opatreniu č. 18 – plnenie rozpočtu. 
 
v celkovej sume:         61 312,- €   
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     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  rozpočtové opatrenie č. 18.  
 
 

K bodu 8. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016. 
  
        Starosta obce predložil plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016 (do 
31.1.2016): 
       V zmysle § 18 f, ods. 1, písmeno b), zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám plán kontrol pre obdobie I. polrok 2016 

• Kontrola pokladničných dokladov zameraná na účelnosť a účelovosť vynaložených 
finančných prostriedkov. Správu z kontroly predkladať OcZ na každom zasadnutí 
OcZ, 

• Kontrola  zdokladovanie dokladov  a využitie finančných prostriedkov z pridelených 
dotácií za rok 2014, 

• Vykonanie kontrol uložených HK uzneseniami OcZ v Ražňanoch v zmysle §18 ods. 1 
písmena h) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 

            Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce:  vzdelávanie – semináre RVC Prešov a 
ZHK SR na vybrané témy. 
   
             Za plán dávam hlasovať: 
  BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / /  / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 

              Plán činnosti hlavného kontrolóra bol jednohlasne schválený. 
            

 
K bodu 9. Schválenie VZN č. 2/2015 o určení výšku príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ražňany. 
 
            Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie VZN                    
č. 2/2015 o určení výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ražňany. 
           Za schválenie VZN č. 2/2015 dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / /  / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 

           VZN č. 2/2015 bolo jednohlasne schválené. 
 
K bodu 10. Schválenie VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany 
na rok 2016. 
              Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie VZN                
č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 
školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 2016. 
         Za schválenie VZN č. 3/2015 dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 
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Za / / / / /  / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 

           VZN č. 3/2015 bolo jednohlasne schválené. 
 
 
K bodu 11. Žiadosti občanov. 
 
     Starosta obce predložil žiadosť p. Vladimíra ŠTOFANÍKA, Ražňany 180 o doplnenie 
VZN o úľavu miestnych daní za psa a komunálny odpad pre držiteľov ZŤP preukazu. 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za           

Proti / / / / /  / / / 8 

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 

Žiadosť nebola schválená. 
 

 
     K bodu 12. Schválenie VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie VZN č. 4/2015 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Zmeny v návrhu: Šiesta časť, Miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady - 
§23 – Sadzba poplatku, § 27 ods. 3. 
       Za VZN č. 4/2015 dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / /  / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 

 
 
K bodu 13. Schválenie výšky dotácie na Centrá voľného času na rok 2016. 
 
    Starosta obce predložil návrh na poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie pre 
1 žiaka podľa priloženého zoznamu s trvalým pobytom na území obce Ražňany vo výške 
podľa žiadosti príslušného CVČ, maximálne však 30,00 € na žiaka a kalendárny rok 2016. 
Termín poskytnutia dotácie: do 30. 4. 2016 za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016 
    do 31.10.2016 za obdobie od 1.9.2016 do 31.12.2016. 
 Za schválenie návrhu na poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie pre          
1 žiaka výške 30,- €  na rok 2016 dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / /  / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 

          Poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie pre 1 žiaka maximálne vo 
výške 30,- €  na rok 2016 bolo jednohlasne schválené. 
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K bodu 14. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Ražňany na rok 2016 
s výhľadom na roky 2017 a 2018. 
 

Starosta obce požiadal Hlavnú kontrolórku obce Ražňany, aby predniesla stanovisko k 
Rozpočtu obce Ražňany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018. 

Za vzatie na vedomie stanovisko k Rozpočtu obce Ražňany na rok 2016 s výhľadom 
na roky 2017 a 2018 Hlavnej kontrolórky obce Ražňany dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / /  / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 

Stanovisko k Rozpočtu obce Ražňany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
Hlavnej kontrolórky obce Ražňany vzalo OcZ jednohlasne na vedomie. 

 
 

K bodu 15.  Schválenie rozpočtu obce Ražňany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017            
a 2018. 
 

Starosta obce predložil na schválenie  Rozpočet obce Ražňany na rok 2016 
s výhľadom na roky 2017 a 2018. 
Zmeny v rozpočte: 
PRÍJMY: 

- podielové dane        + 25.600,- € 
- daň z nehnuteľnosti +  2.490,- € 
- vývoz TKO               -  3.000,- € 

                                            + 25.090,- € 
VÝDAVKY: 

- odmeny OcÚ                                    +   400,- € 
- dotácia TJ                                        + 1.800,- € 
- letecký deň                                       + 2.490,- € 
- odmeny MŠ                                      +   500,- € 
- odmeny ŠJ                                        +   300,- € 
- ŠKD                                                  -    345,- € 
- program rozvoja obce                       + 2.000,- € 
- zmena územného plánu                    + 1.500,- € 
- nákup pozemkov                               – 7.500,- € 
- altánok k spol. pavilónu                    + 2.000,- € 
- pódium do spol. pavilónu                   + 8.000,- € 
- stánky na obecné akcie                      + 2.600,- € 
- ochranné zvodidlá ku č. 242 a 243    +  2.000,- € 
- pokračovanie v rekonštrukcii parku   +  6.000,- € 
- vianočná výzdoba                              +  3.345,- € 

                                                                       + 25.090,- € 
 

Za schválenie rozpočtu obce dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / /  / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 



 

 10 

Rozpočet obce Ražňany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 bol schválený. 
 
 
K bodu 16. Rôzne. 
 
           Starosta obce navrhol na schválenie odmenu za rok 2015 pre Hlavnú kontrolórku             
vo výške 100,- €. 
           Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / /  / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 

          Odmena bola jednohlasne schválená. 
 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu technické podmienky malotraktora, 

ktorý obec chce zakúpiť, ktorý bude vysúťažený cez elektronické trhovisko. Z dôvodu 
nefunkčnosti a neekonomickej investície na opravu starého malotraktora. 

Za kúpu malotraktora dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / /  / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 

Kúpa malotraktora bola jednohlasne schválená. 
 
 
Starosta obce predložil na schválenie obecnému zastupiteľstvu zámer Programu 

rozvoja obce na roky 2016 – 2023. 
Za zámer dávam hlasovať: 

 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / /  / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 

  Zámer Programu rozvoja obce na roky 2016 -2023 bol jednohlasne schválený. 
 
 

             Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu podmienky Prima banky 
k poskytnutiu krátkodobého úveru. 
Municipálny úver Eurofondy – úverová linka 
Výška úveru: 57 000,- EUR (kryté zmluvou o NFP) 
Účel úveru: záverečná platba projektu podporeného z fondov EU – modernizácia verejného 
osvetlenia 
Splatnosť: 1 rok, s možnosťou opätovných prolongácii 
Poplatok za poskytnutie: 0,25 % z objemu úveru, min. 200,- EUR 
Poplatok za prolongáciu: 0,25 % z objemu úveru, min. 200,- EUR 
Úroková sadzba:  2 M ERIBOR + úrokové rozpätie 1,20 % p.a. (hodnota 12M EURIBORU 
k 3.12.2015 = 0,158% p.a.) 
Záväzková provízia: 0,60 % p.a. z objemu nečerpaného úveru 
Vedenie úverového účtu:   0,00 EUR 
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Čerpanie: na základe predložených faktúr súvisiacich s investíciou 
Splácanie: istina – predfinancovanie - z prijatej refundácie NFP 
                   Prípadné neoprávnené náklady – po splatení NFP bude stanovený splátkový   
                   kalendár na zostatok úveru 
                   úroky – pravidelne k 1. dňu v mesiaci z aktuálne vyčerpaného objemu úveru 
           Za prijatie úveru vo výške 57.000,- € od Prima banky dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / /  / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 

       Prijatie úveru bolo jednohlasne schválené. 
 
      Starosta obce predložil na schválenie obecnému zastupiteľstvu doplnenie zmeny 
územného plánu pri PD (nájomné byty). 
       Za doplnenie zmeny územného plánu dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / /  / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 

       Doplnenie územného plánu bolo jednohlasne schválené. 
   
 
      Starosta obce predložil na schválenie obecnému zastupiteľstvu zámer na výstavbu 
nájomných bytov v lokalite PD. 
       Za zámer dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / /  / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /    1 

       Zámer bol jednohlasne schválený. 
 
 
Starosta oboznámil prítomných o: 

- MAS SABINOVSKO – Valné zhromaždenie, 
- ZHROMAŽDENÍ OBYVATEĽOV OBCE RAŽŇANY, 
- nákupe prečerpávačky na „Pečovci“  v sume 1.350,- €– súhlas od p. Demkovej, 
- roznesení kalendárov a pozdravov občanom, 
- SILVESTRI, 
- KOMPOSTOVISKU – je uzatvorené, 
- VEREJNOM OSVETLENÍ – rekonštrukcii, 
- stretnutí ohľadom nocľahárne pre vodičov – návrh 15,- €/noc vo Frukone – čiastku 

rozdeliť medzi obce. 
 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 11.12.2015. 
(1- 17) 
1. Zvolenie hlavného kontrolóra obce Ing. Márie Galeštokovej s nástupom od 1.2.2016.   
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(Uznesenie č. 65/2015). 
2. Schválenie plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2016. 
(Uznesenie č. 66/2015). 
2. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 16. 
(Uznesenie č. 67/2015). 
3. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 17. 
(Uznesenie č. 68/2015). 
4. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016 (do 31.1.2016) 
(Uznesenie č. 69/2015). 
6. Schválenie VZN č. 2/2015 o určení výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ražňany 
(Uznesenie č. 70/2015). 
7. Schválenie VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 2016 
 (Uznesenie č. 71/2015). 
8.  Schválenie VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
(Uznesenie č. 72/2015). 
9. Schválenie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie pre 1 žiaka podľa priloženého 
zoznamu s trvalým pobytom na území obce Ražňany vo výške podľa žiadosti príslušného 
CVČ, maximálne však 30,- € na žiaka a kalendárny rok 2016 
(Uznesenie č. 73/2015). 
10. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 
Rozpočtu obce Ražňany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
(Uznesenie č. 74/2015). 
11. Schválenie Rozpočtu obce Ražňany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
(Uznesenie č. 75/2015). 
12. Schválenie odmeny za rok 2015 vo výške 100,- € pre hlavnú kontrolórku Ing. Máriu 
Galeštokovú 
(Uznesenie č. 76/2015). 
13. Schválenie kúpy nového malotraktora. 
(Uznesenie č. 77/2015). 
14. Schválenie zámeru Programu rozvoja obce na roky 2016 – 2023 
(Uznesenie č. 78/2015). 
15. Schválenie prijatie úveru vo výške 57.000,- € poskytnutého zo strany Prima banka 
Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, 
IČ DPH: SK 2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: 
Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej 
zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na 
dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu, ktoré 
vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR v rámci Operačného programu 
„Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ – Budovanie a modernizácia verejného 
osvetlenia a poskytnutie poradenstva v oblasti energetiky. 
S podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva formou krátkodobého úveru na Rekonštrukciu 
a modernizáciu verejného osvetlenia v obci Ražňany. 
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za 
účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia 
vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia 



 

 13 

pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie úveru alebo zmenky úveru na 
dlhodobý termínovaný úver. 
(Uznesenie č. 79/2015).  
16. Schválenie doplnenia zmeny územného plánu pri PD (nájomné byty) 
(Uznesenie č. 80/2015). 
17. Schválenie zámeru na výstavbu nájomných bytov v lokalite PD 
(Uznesenie č. 81/2015). 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schválené uznesenia.  
 
K bodu 9. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Ražňanoch. 
 
 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
 
 
Zapisovateľ: 
p. Anna BALČÁKOVÁ             …………………………… 
 
 
Overovatelia: 
Igor REPASKÝ               …………………………… 
 
 
Martin ZBORAY   …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


