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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 17.9.2014 od 19.00 do 22.00 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: Ing. 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. Stretnutie a rozhovor s majiteľmi nehnuteľností na PD ohľadom odstránenia nelegálnych 
skládok v okolí ich nehnuteľností. 
6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2014 - rozpočtové opatrenie č. 4 a 5. 
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 /  / / / /   / 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 Mgr. Kamila GOLODŽEJA a p. Jozefa MAŠĽÁRA. 
 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: p. Imrich KARAFFA, p. Slavomír BALČÁK 
a Ing. Marek ZBORAY. 
 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. 
Uznesenie č. 30/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje  rekonštrukciu 3. pavilónu MŠ spolu s vypracovaním projektovej 
dokumentácie. 
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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. 49/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje vykonanie zmeny v územnom pláne obce Ražňany na pozemkoch EKN 1593, 
1591/1, 1592 so zámerom vyťaženia štrkopieskov a vybudovania rekreačnej oddychovej 
zóny. 
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. 13/2014 – splnené 
OcZ schvaľuje odkúpenie časti pozemkov LV č. 907, parcela č.  E KN 1297, orná pôda 
o výmere 4220 m2, E KN 1298, orná pôda o výmere 4089 m2 v podiele 9/18 do podielového 
spoluvlastníctva obce Ražňany. 
Uznesenie č. 14/2014 – splnené 
OcZ schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo výške 180,-€ MŠ v Ražňanoch 
na školský výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi. 
Uznesenie č. 17/2014 – splnené 
OcZ schvaľuje vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie 
z Environmentálneho fondu pre rok 2014 na činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti 
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania do termínu 31.7.2014 v hodnote 350 EUR, 
podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 
2014 na činnosť L1 a  spolufinancovanie 5% z vlastných zdrojov. 
Uznesenie č. 20/2014 – splnené 
OcZ schvaľuje žiadosť Cirkevnej základnej školy sv. Demetra, Ražňany o finančný príspevok 
v hodnote 120 EUR na výdavky, spojené s prepravou žiakov na školský výlet, do botanickej 
a zoologickej záhrady v Košiciach. 
Uznesenie č. 21/2014 – splnené 
OcZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014. 
Uznesenie č. 22/2014 – splnené 
OcZ vzalo na vedomie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k rozpočtu za rok 2013. 
Uznesenie č. 23/2014 – splnené 
OcZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Uznesenie č. 24/2014 – splnené 
OcZ schvaľuje 9 volených poslancov, ktorí budú volení v jednom volebnom obvode 
a pracovný úväzok starostu obce na plný pracovný úväzok, teda 1,0 vo volebnom období  v 
rokoch 2015-2018. 
Uznesenie č. 25/2014 – splnené 
OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu v roku 2014 - rozpočtové opatrenie č. 3 – presun 
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2014, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky. 
Uznesenie č. 26/2014 – splnené 
OcZ schvaľuje finančnú podporu vo výške 500,00 € na vykrytie cestovných nákladov na 
vystúpenia, udržiavanie účtu v SLSP a materiálno-technické zabezpečenie Občianskemu 
združeniu ŇARŠANKA. 
Uznesenie č. 27/2014 – plnené 
OcZ poveruje starostu obce vypovedať nájomnú zmluvu na prenájom budovy bývalého kina 
vo vlastníctve Farského úradu v Ražňanoch. 
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Uznesenie č. 28/2014 – plnené 
OcZ schvaľuje realizáciu rekonštrukcie chodníka od č. domu 110 po č. domu 135 
v mesiacoch júl až november 2014. 
 
 
K bodu 5. Stretnutie a rozhovor s majiteľmi nehnuteľností na PD ohľadom odstránenia 
nelegálnych skládok v okolí ich nehnuteľností. 
 

Daný bod nebol prerokovaný z dôvodu nedostavenia sa pozvaných majiteľov 
nehnuteľností na PD. Obecné zastupiteľstvo navrhuje zaslať výzvu majiteľom nehnuteľností 
na PD na odstránenie nelegálnych skládok (vrakov áut a iného materiálu) v okolí  ich 
nehnuteľností. 
 
 
K bodu 6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2014 - rozpočtové opatrenie č. 4 a 5. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2014 - rozpočtové opatrenie 
č. 4 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2014, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

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 zmenu rozpočtu v roku 2014 - rozpočtové opatrenie 

č. 5 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2014, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

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 7. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť: 
 
-  DHZ v Ražňanoch o navýšenie peňažnej čiastky 300,- € za účelom školenia pre získanie 
spôsobilosti strojníka a bezpečnosti pri práce vo výškach a na vode. Finančné prostriedky 
v sume 300,- € budú vyčlenené z položiek v rámci oddielu Ochrana pred požiarmi.  
 
-  futbalového klubu FC Ražňany o navýšenie finančných prostriedkov na rok 2014 z dôvodu 
neočakávaných výdajov na výmenu registračných preukazov a poplatkov rozhodcom 
a delegátom. Finančné prostriedky v sume 500,- € budú vyčlenené z položiek v rámci oddielu 
Rekreačné a športové služby.  
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- p. Alžbety a p. Stanislava NOVOTNÝCH, Ražňany 47 o finančnú príspevok z týchto 
dôvodov: obaja sú ŤZP, majú zvýšené výdavky na lieky, dopravu spojenú s častými 
návštevami lekárov a žijú sami. Starosta obce navrhol finančný príspevok 50,- € s vyplatením 
po 4.11.2014.    

Za žiadosť o finančný príspevok vo výške 50,- € dávam hlasovať:    
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / /   / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /     / /  3 

Žiadosť o finančný príspevok vo výške 50,- € s vyplatením po 4.11.2014 bola 
schválená.  
 
- p. Juraja KVAŠŇÁKA, Uzovský Šalgov 168 o povolenie prevádzky reštauračných služieb 
v obci Ražňany a schválenie návrhu prevádzkovej doby:      

Pondelok – Štvrtok 15.00 - 22.00 
Piatok – Sobota 15.00 - 01.00 
Nedeľa 15.00 - 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.     
  
- p. Martin BRILLA o povolenie hrobového miesta pre jeho zosnulého otca.   

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.  
  
 
K bodu 8. Rôzne. 
     
  Starosta obce informoval prítomných o: 
- projekte rekonštrukcie jedálenského pavilónu MŠ, 
- rekonštrukcii chodníka od čísla domu 110 až do 135, 
- realizácii orientačnej tabule a orientačného značenia, 
- nelegálnej výstavbe v katastri obce Ražňany, 
- nelegálnych skládkach na bývalom poľnohospodárskom družstve, 
- výcvikovej ploche pre Hasičský zbor v Ražňanoch,  
- možnom vypovedaní nájomnej zmluvy na prenájom budovy bývalého kina vo vlastníctve 
Farského úradu v Ražňanoch, 
- oprava železných poklopov na Pečovci, 
- výzve na projekt výstavby multifunkčného ihriska, 
- zmene v územnom pláne obce Ražňany na pozemkoch EKN 1593, 1591/1, 1592  
so zámerom vyťaženia štrkopieskov a vybudovania rekreačnej oddychovej zóny, 
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- priestore na lepenie plagátov, 
- výberovom konaní na pomocnú silu v jedálni materskej školy, 
- komunálnych voľbách 2014, 
- pravdepodobnom zakúpení pecí do jedálenského pavilónu, 
- pracovnom mieste osobný asistent v materskej škole, 
- úprave na obecnom kompostovisku, 
- nastavení pouličného osvetlenia. 
 
 
K bodu 9. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 
zo dňa 17.9.2014. 
(1-5) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
1. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2014 - rozpočtové opatrenie č. 4 – presun rozpočtových 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2014, pričom sa nemenia celkové príjmy a 
celkové výdavky. 
(Uznesenie č. 29/2014). 
2. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2014 - rozpočtové opatrenie č. 5 – presun rozpočtových 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2014, pričom sa nemenia celkové príjmy a 
celkové výdavky. 
(Uznesenie č. 30/2014). 
3. Schválenie finančného príspevku pre p. Alžbetu a p. Stanislava NOVOTNÝCH, Ražňany 
47 vo výške 50,-  € s vyplatením po 4.11.2014.   
(Uznesenie č. 31/2014). 
4. Schválenie povolenia prevádzky reštauračných služieb a návrhu prevádzkovej doby p. 
Juraja KVAŠŇÁKA,  

Pondelok – Štvrtok 15.00 - 22.00 
Piatok – Sobota 15.00 - 01.00 
Nedeľa 15.00 - 22.00. 

(Uznesenie č. 32/2014). 
5. Schválenie povolenia hrobového miesta pre zosnulého otca p. Martina BRILLU. 
(Uznesenie č. 33/2014). 
 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. 
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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. Jozef MAŠĽÁR   …………………………… 


