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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 16.10.2015 od 18.00 do 20.30 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Ing. Karol BALČÁK, 
                                                           Ing. Jozef HORŇÁK, 
     Martin KOLARČÍK, 
  Ing. Peter POLOHA, 
                                                           Igor REPASKÝ, 
                                                           Valéria PAVÚKOVÁ, 
      Martin ZBORAY. 
             - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ 
  - hostia:                        
Neprítomní:                          Slavomír BALČÁK, 
                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK, 
  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ. 
      
 
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 a oboznámil poslancov 
s programom. 
 
Za program dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA 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. Annu Balčákovú 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 /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

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

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

 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 – plnené 
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. 8/2015 - splnené 
Schválenie poskytnutia dotácie vo výške 1.500,- € na rok 2015 občianskemu združeniu 
NARŠANKE s tým, že obec zakúpi hudobný nástroj a na základe zmluvy o výpožičke ho 
zapožičia ŇARŠANKE. 
Uznesenie č. 11/2015 - plnené 
Schválenie finančného príspevku vo výške 250,- € pre kulturistický klub na nákup 
posilňovacích zariadení. 
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. 19/2015 – plnené 
Schválenie: 

- podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na multifunkčné ihrisko v programe „Podpora 
rozvoja športu“ na rok 2015, 

- spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov  - 5% z celkového rozpočtu projektu 
a všetky vzniknuté neoprávnené výdavky projektu. 

Uznesenie č. 43/2015 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 9.   
Uznesenie č. 44/2015 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 10.  
Uznesenie č. 45/2015 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 11.  
Uznesenie č. 46/2015 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 12. 
Uznesenie č. 47/2015 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 13. 
Uznesenie č. 48/2015 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 14.  
Uznesenie č. 49/2015 - plnené 
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. 50/2015 - splnené 
Neschválenie žiadosti spoločnosti DOXXbet, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina na umiestnenie 
stávkovej hry/stávkovej kancelárie na prevádzke Šport Klub Ražňany, Ražňany č. 137. 
Uznesenie č. 51/2015 - splnené 
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Starosta obce má vyzvať na konanie štatutárneho zástupcu spol. AEROKLUB SABINOV Ing. 
Harčárika ohľadom platenia dane z nehnuteľnosti. 
 
 
 
K bodu 5. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
         Starosta obce predložil žiadosť p. Alžbety NOVOTNEJ, Ražňany 47 o finančný 
príspevok z týchto dôvodov: 

- je vdova na dôchodku s ťažkým zdravotným postihnutím, 
- žije sama, 
- ťažko zvláda zo svojho dôchodku výdavky na domácnosť, lieky a dopravu. 

             Za finančný príspevok vo výške 50,- € dávam hlasovať: 
  BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

             Finančný príspevok vo výške 50,- € bol jednohlasne schválený s vyplatením                     
po 14.11.2015.  
 
           Starosta obce predložil žiadosť p. Františka NOVOTNÉHO, Karpatská 10, Prešov 
o odkúpenie pozemku, ktorého vlastníkom je Obec Ražňany. Pozemok je umiestnený 
v zastavanom území obce pod parc. č. 263/3 o výmere 181 m², druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria. 
        Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

         OcZ súhlasí s predajom pozemku na parc. č. 263/3  za podmienok stanovených obcou. 
 
 
       Starosta obce predložil žiadosť p. Jána ČURIHO, Ražňany 156 o zámenu pozemkov č. p. 
545/2 a č. p. 544/1, ktoré zasahujú do chodníka a časti obecnej cesty.  
Vyjadrenie obecného zastupiteľstva: Obec nevlastní pozemok, ktorý susedí s parc. č. 545/2 
a parc. č. 544/1, o ktorý má p. Čuri záujem, preto jeho žiadosti obec nemôže vyhovieť. 
        Za vyjadrenie dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

           Vyjadrenie bolo jednohlasne schválené. 
 
 

       Starosta obce predložil žiadosť p. Alžbety ELIAŠOVEJ, Ražňany 188 o zníženie úhrady 
za opatrovateľskú službu. Ako dôvodu uvádza  nepriaznivú finančnú situáciu v ich rodine. 
Taktiež starosta obce predložil mesačné výdavky na zamestnanca – opatrovateľku p. 
Eliášovej. Obec dopláca mesačne na opatrovateľku cca 312,- €. 
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  Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za           

Proti /  / / / / /  / 7 

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

            Žiadosť nebola schválená (k odpovedi bude priložený prepočet výdavkov obce na 
opatrovateľku).  
 

 
K bodu 7. Rôzne. 
 
       
         Starosta obce oboznámil  poslancov obecného zastupiteľstva: 

- so Zmluvou o zriadení vecného bremena Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 
a. s., Komenského 50, Košice. Vecné bremeno sa viaže na časť Dotknutej 
nehnuteľnosti v rozsahu, ako je vyznačené v geometrickom pláne č. 19/2015 
vyhotoveného dňa 21.4.2015 firmou Geoteam M.Z. Košice. Celkový  záber vecného 
bremena pre Dotknutú nehnuteľnosť v zmysle uvedeného geometrického plánu je 
celkom 19 m² - LV 1115, parcela registra „E“ 1652/2, druh pozemku ostatné plochy 
o výmere 3568 m², diel 1 o výmere 19 m², po doložení geometrického plánu VVS sa 
predmetnou zmluvou bude OcZ zaoberať, 

 
-  o konaní voľby nového hlavného kontrolóra a schválení úväzku hlavného kontrolóra. 

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. z. v znení neskorších predpisov 
podľa § 18a bod) 2 deň konania voľby hlavného kontrolóra má vyhlásiť obecné 
zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred 
dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného 
obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra a podľa bodu 6) Pracovný pomer možno 
dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred 
vyhlásením voľby kontrolóra.  

    Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli, že vyhlásia deň konania volieb hlavného 
kontrolóra na deň 11.12.2015 a určujú úväzok hlavného kontrolóra na 18 % (6, 75 hodín 
týždenne, 1, 35 hodín denne). 
    Starosta dáva za to hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

      Deň konania voľby a úväzok hladného kontrolóra bol jednohlasne schválený. 
 

- o autohavárii pre č. d. 243 (p. Jadviš), namontovať zvodidlá v dolnej časti, 
- o namontovaní meračov rýchlosti, 
- o dopravných značkách, 
- o chodníku v parku, 
- o nových zamestnancov, zamestnaní z ÚPSVaR podľa §54 a §52a, 
- o pokosení cintorína a uložení kontajnera na cintorín, 
- o objednaní svetiel do parku a na cintorín, 
- o ukončených prácach na futbalovom ihrisku – časomiera, siete, basketbalové koše,  
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- o plánovanej kúpe jednonápravovej traktorovej vlečky  v cene cca 2.000,- € na základe 
Kúpno – predajnej zmluvy. 
Za kúpu traktorovej vlečky na základe Kúpno – predajnej zmluvy dávam hlasovať: 

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

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

Nákup traktorovej vlečky bol jednohlasne schválený. 
 

- o Verejnom osvetlení – Zmluva o dielo, Zmluva s Ministerstvom hospodárstva SR, 
- o výlete do Vysokých Tatier, 
- o kultúrnom podujatí – Úcta k starkým, ktoré bude 18.10.2015, 
- o obecných kalendároch, 
- o TSP a KC – prestávka 1 až 2 mesiace, 
- o darovaní krvi, 
- o krádeži v rodinných domoch pri MŠ, 
- o vypaľovaní, 
- o nocovni pre vodičov SAD, o stretnutí v Uz. Šalgove, 
- o určení priorít v roku 2016 kvôli príprave rozpočtu.  

 
 

K bodu 8. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 16.10.2015. 
(1- 6) 
1. Schválenie žiadosti p. Alžbety NOVOTNEJ, Ražňany 47  finančný príspevok vo výške       
50,- € s vyplatením po 14.11.2015 
(Uznesenie č. 52/2015). 
2. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemku na parcele 263/3 za podmienok 
stanovených obcou 
(Uznesenie č. 53/2015). 
3.  Obec nevlastní pozemok, ktorý susedí s parc. č. 545/2 a parc. č. 544/1, o ktorý má p. Čuri 
záujem, preto jeho žiadosti obec nemôže vyhovieť. 
(Uznesenie č. 54/2015). 
4. Neschválenie žiadosti p. Alžbety ELIAŠOVEJ, Ražňany 188 o zníženie úhrady za 
opatrovateľskú službu (k odpovedi bude priložený prepočet výdavkov obce na 
opatrovateľku).  
(Uznesenie č. 55/2015). 
5. Vyhlásenie obecným zastupiteľstvom voľby hlavného kontrolóra na deň 11.12.2015 
a určenie 18 % úväzku hlavného kontrolóra 
(Uznesenie č. 56/2015).  
6.  Schválenie nákupu traktorovej vlečky na základe Kúpno – predajnej zmluvy 
(Uznesenie č. 57/2015). 
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 Za uznesenie dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

            Uznesenia boli 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. Anna BALČÁKOVÁ             …………………………… 
 
 
Overovatelia: 
Igor REPASKÝ               …………………………… 
 
 
Martin ZBORAY   …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


