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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 19.6.2015 od 18.00 do 23.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Ing. Karol BALČÁK, 
                                                           Ing. Jozef HORŇÁK, 
     Martin KOLARČÍK, 
  Ing. Peter POLOHA, 
                                                           Igor REPASKÝ, 
                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK, 
      Martin ZBORAY. 
             - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Martin KOLARČÍK 
  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ. 
                       - hostia:                        
Neprítomní:                          Slavomír BALČÁK, 
                                                           Valéria PAVÚKOVÁ. 
   
      
 
Program: 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2015. 
6. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
Ražňany za rok 2014. 
7. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2014. 
8.  Oboznámenie poslancov s vnútropodnikovými predpismi: 

 - hlásenie protispoločenskej činnosti, 
 - používanie dopravných prostriedkov a postup účtovania motorových vozidiel, 
 - zásady vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly.  

9. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 – zmena rozpočtových opatrení č. 4 –             
č. 8. 
10. Posúdenie žiadostí občanov. 
11. Rôzne. 
12. Schválenie uznesenia. 
13. 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. Martina KOLARČÍKA a overovateľov zápisnice 
Ing. Jozefa HORŇÁKA 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 ZBORAY 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. 
 
 
  
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 
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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 - plnené 
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. 15/2015 - splnené 

1. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch  
berie na vedomie že, 
b)   Mgr. Kamil GOLODŽEJ sa vzdal mandátu poslanca, 
a) nový poslanec p. Martin ZBORAY obecného zastupiteľstva zložil zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
Uznesenie č. 16/2015 - splnené 
Schválenie za člena do obecnej rady p. Igora REPASKÉHO. 
Uznesenie č. 17/2015 - plnené 
Schválenie čiastočnej rekonštrukcie obecného chodníka od súp. č. 1 po súp. č. 13. 
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. 20/2015 - splnené 
Neschválenie žiadosti p. Štefánie PETIKOVEJ, Ražňany 154 o poskytnutie jednorazovej 
finančnej pomoci. 
Uznesenie č. 21/2015 - plnené 
Schválenie podpory formou občerstvenia Občianskemu združeniu CYKLOMARATÓN 
PREŠOV na cyklistickom podujatí „CYKLOMARATON PREŠOV“, ktoré sa bude konať 
29.8.215. 
Uznesenie č. 22/2015 - splnené 
Schválenie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Ražňany p. Martina ZBORAYA. 
Uznesenie č. 23/2015 - splnené 
Schválenie MŠ Ražňany poskytnutie finančného príspevku na školský výlet – Detská 
železnička Košice – Čermeľ vo výške 170,- €. 
Uznesenie 24/2015 - splnené 
Schválenie CZŠ sv. Demetra Ražňany  poskytnutie finančného príspevku na výdavky spojené 
so Školou v prírode vo výške 150,- €. 
Uznesenie č. 25/2015 - splnené 
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Schválenie otváracích hodín Slavomíra Jánošíka, Ovocinárska 1697/52, Sabinov v prevádzke 
Šport Klub Ražňany: 

Pondelok: ZATVORENÉ 
Utorok:   15:00 – 22:00 
Streda:    15:00 – 22:00 
Štvrtok:   15:00 – 22:00 
Piatok:     15:00 – 02:00 
Sobota:    13:00 – 02:00 
Nedeľa:   13:00 – 22:00. 

Uznesenie č. 26/2015 - splnené 
Neschválenie žiadosti p. Jána SOLÁRA, Ražňany 110 o vybudovanie oporného múra. 
Uznesenie č. 27/215 - splnené 
Schválenie zámeru zriadiť a prevádzkovať komunitné centrum v Ražňanoch. 
 
 
K bodu 5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2015. 
 
V zmysle § 18 f, ods. 1, písmeno b), zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov hlavný kontrolór obce predkložil plán kontrol pre obdobie II. polrok 
2015 

• Kontrola pokladničných a bankových operácií, kontrola účtovných dokladov 
a interných dokladov, zameraná na formálnu a vecnú správnosť ( dodržiavanie 
náležitosti  účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a ostatných 
účtovných dokladov v zmysle zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve), 

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

• Kontrola dane zo stavieb a dane z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome – 
vznik a zánik daňovej povinnosti, oslobodenie od dane a zníženie dane, oznamovacia 
povinnosť daňovníka a platenie dane, vyrubenie dane, vymáhanie pohľadávok na dani, 

• Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2016, 
• 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. 
Na žiadosť poslancov obecného zastupitelstva doplnenie kontroly: 

• Kontrola dane z nehnuteľnosti subjektu AEROKLUB SABINOV za obdobie 2011 – 
2015 - vznik a zánik daňovej povinnosti, oslobodenie od dane a zníženie dane, 
oznamovacia povinnosť daňovníka a platenie dane, vyrubenie dane, vymáhanie 
pohľadávok na dani. 

Za návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014 dávam (starosta 
obce) hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /     2 

       Plán kontrolnej činnosti bol jednohlasne schválený. 
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K bodu 6. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu   
                 obce Ražňany za rok 2014. 
 
            Starosta obce predložil odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
obce Ražňany za rok 2014 a správu audítora za rok 2014. 
 Za vzatie na vedomie stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
Ražňany za rok 2014  a vzatie na vedomie správu audítora za rok 2014 dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /     2 

           Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a správu 
audítora za rok 2014. 
 
K bodu 7. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2014. 
 
           Starosta obce predložil na schválenie záverečný účet obce Ražňany za rok 2014 
a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške                      
781, 89 €. 
 Za záverečný účet obce Ražňany za rok 2014 dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /     2 

          Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 16, ods. 10 a) Záverečný účet obce 
a celoročné hospodárenie bez výhrad a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 
tvorbu rezervného fondu vo výške 781, 89 €. 
 
K bodu 8. Oboznámenie poslancov s vnútropodnikovými predpismi: 

 - hlásenie protispoločenskej činnosti, 
 - používanie dopravných prostriedkov a postup účtovania motorových vozidiel, 
 - zásady vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly.  
 
OcZ berie na vedomie vnútropodnikové predpisy. 

 
 
K bodu 9. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 – zmena rozpočtových opatrení č. 4 – 
č. 8 

 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4  
V súlade s ods. 2 písm. 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 – navýšenie rozpočtových prostriedkov 
schváleného rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky, a to 
Príjmové položky rozpočtu: 
položka     312001 – Transfer zo ŠR (+ 10 000,- €) 
KZ            111 
stredisko   PARK – MK  (obnova parku – Ministerstvo kultúry – 7609/2015/1.4) 
v celkovej sume:   10.000,- € 
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Výdajové položky rozpočtu: 
oddiel         0620 – Rozvoj obcí 
položka       633006 – Všeobecný materiál (+ 10 000,- €) 
KZ               111 
stredisko     PARK – MK  
V celkovej sume:  10.000,- € 

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. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5  
V súlade s ods. 2 písm. 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 rozpočtových prostriedkov 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to 
Z výdajovej položky rozpočtu: 
oddiel:      0451 – Cestná stavba 
položka     717001 – Výstavba chodníka v parku (- 1. 000,- €) 
KZ            41 
stredisko   PARK  
na výdajovú položku rozpočtu: 
oddiel         0620 – Rozvoj obcí 
položka       633006 – Všeobecný materiál (+ 1. 000,- €) 
KZ               41 
stredisko     PARK  
v celkovej sume:  1.000,- € 

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. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6  
V súlade s ods. 2 písm. 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 rozpočtových prostriedkov 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to 
Z výdajovej položky rozpočtu: 
oddiel:       09601 – Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania 
položka     717002 – Rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu (- 8. 000,- €) 
KZ              41 
na výdajovú položku rozpočtu: 
oddiel         09111 – Predprimárne vzdelávanie 
položka       717001 – Výstavba chodníkov v areáli MŠ (+ 6. 000,- €) 
KZ               41 
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stredisko     CHODNÍK 
oddiel         0620 – Rozvoj obcí 
položka       717001 – Výstavba zastávky (+ 2. 000,- €) 
KZ               41 
stredisko     ZASTAV 
 
v celkovej sume:  8.000,- € 
 

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. 
 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7  
V súlade s ods. 2 písm. 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 rozpočtových prostriedkov 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to 
    Z výdajovej položky rozpočtu: 
oddiel:          0810 – Rekreačné a športové služby 
položka        717002 – Rekonštrukcia a modernizácia (- 3. 000,- €) 
KZ               41 
stredisko      GAR 
na výdajovú položku rozpočtu: 
Oddiel         0810 – Rekreačné a športové služby 
Položka       633006 – Všeobecný materiál (+ 3. 000,- €) 
KZ               41 
Stredisko     IHRISKO 
 
v celkovej sume:  3.000,- € 
 

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. 
 
 
 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8  
V súlade s ods. 2 písm. 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 – navýšenie rozpočtových prostriedkov 
schváleného rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky, a to 
príjmové položky rozpočtu: 
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položka        322001 – Transfer zo ŠR (+ 6. 000,- €) 
KZ               111 
stredisko      PREVENCI 
v celkovej sume: 6.000,- € 
výdajové položky rozpočtu: 
Oddiel         0451 – Cestná doprava 
Položka       713005 – Špeciálny materiál – dopravné značky (+ 6. 000,- €) 
KZ               41 
Stredisko     PREVENCI  
 
v celkovej sume:  6.000,- € 
 

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 10. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
           Starosta obce predložil žiadosť CZŠ sv. Demetra v Ražňanoch o navýšenie dotácie na 
ŠKD o 1.288,- €. 
           Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /     2 

          Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie dotáciuevo výške 1.280,- €. 
 
 
         Starosta obce predložil žiadosť vlastníkov pozemkov v časti Konopiská. 
 
         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 bodu 11. Rôzne. 
 
    Ing. Peter POLOHA mal podnet od občanov, aby bola zabezpečená bezpečnosť pri kosení 
krovinorezom, aby nevznikali škody na majetku. 
    P. starosta informoval poslancov o svetelnej štúdií týkajúcej sa osvetlenia obce. 
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     Starosta obce predložil poslancom na schválenie podanie žiadosti o NFP v rámci 
opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného 
osvetlenia v obci Ražňany“, ktorý je realizovaný obcou Ražňany, 
- zabezpečiť realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci. 

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

Za /  / /  / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /     2 

    Podanie žiadosti bolo jednohlasne schválené. 
 
 
     Starosta obce predložil poslancom na schválenie predlženie platnosti Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ražňany schváleného uznesením obecného 
zastupiteľstva č. 24/2004 dňa 17.6.2004 do schválenia nového Programu rozvoja obe. 

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

Za /  / /  / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /     2 

    Predlženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ražňany bolo 
jednohlasne schválené. 
 
      Starosta obce predložil na schválenie vypracovanie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 
OP KaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci 
Ražňany“ spoločnosťou EUROCONSULTING.  
Dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /     2 

    Vypracovanie žiadosti spoločnosťou EUROCONSULTING bola jednohlasne schválená.       
 

     Starosta obce predložil poslancom na schválenie z hľadiska správneho zaradenia výdavkov 
podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (SK COFOG) s účinnosťou                   
od 01.01.2015 rozčlenenie výdavkov na rozpočtové záležitosti súvisiace s materskou školou – 
1. pavilón, materskou školou – 2. pavilón, spoločenským pavilónom a školskou jedálňou 
nasledovne: 

- výdavky na energie v pomere MŠ – 1. pavilón, MŠ – 2. pavilón, ŠJ a spoločenský 
pavilón:                                                                              25:25:40:10, 

- výdavky na vodné, stočné v pomere MŠ – 1. pavilón, MŠ – 2. pavilón, ŠJ 
a spoločenský pavilón:                                                      25:25:40:10, 
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- výdavky na telekomunikačné služby v pomere MŠ a ŠJ: 60:40, 
- ostatné výdavky ostávajú nezmenené. 

Výdavky školskej jedálne, v ktorej sa stravujú deti materskej školy a žiaci I. stupňa základnej 
školy sa zaradia do podtriedy s najväčším počtom stravníkov. 
 
Starosta obce predložil návrh nového sadzobníka za prenájom spoločenského pavilónu: 

 
Stanovenie minimálnej ceny, regulovanej ceny a ceny za prenájom spoločenského 
pavilónu 
a,  Minimálna cena nájomného sa stanovuje podľa účelu nájmu nasledovne:  
   pre súkromné osoby  
 
- prenájom spoločenského pavilónu do 3 hodín                                                     30 € 
   vo vykurovacom období ( od 15.10. do 15.3.)  príplatok 30%                               39 € 

         za každú začatú ďalšiu hodinu ( od 4. hodiny) do 6 hodín                               7 €/hod. 
   vo vykurovacom období ( od 15.10. do 15.3.)  príplatok 30%                   9,10 €/ hod. 

        prenájom spoločenského pavilónu nad 6 hodín (za každú začatú hodinu nad 6 hodín)                                           
                                                                                                                              3,50 €/hod. 

  vo vykurovacom období ( od 15.10. do 15.3.)  príplatok  30%                    4,55 €/hod. 
- zapožičanie a čistenie obrusov      podľa cenníka  f. Alka s.r.o.                   1,80 €/ ks 
 
PRENÁJOM  

 
Počet hodín 

 
1-3 hod. 

 
4 hod. 

 
5 hod. 

 
6 hod. 

 
7 hod. 

 
8 hod. 

 
9 hod. 

 
10 hod. 

 
Prenájom v € 

 
30 

 
37 

 
44 

 
51 

 
54,50 

 
58 

 
61,50 

 
65 

Prenájom vo 
vykurovacom 

období 

 
39 

 
48,10 

 
57,20 

 
66,30 

 
70,85 

 
75,40 

 
79,95 

 
84,40 

 
b, Minimálna cena nájomného sa stanovuje podľa účelu nájmu nasledovne:  
   pre podnikateľov 

      - prenájom spoločenského pavilónu                               do 3 hodín                              30 € 
   vo vykurovacom období ( od 15.10. do 15.3.)  príplatok 30%                                   39 € 
- za každú začatú ďalšiu hodinu                                                                              7 €/hod. 
   vo vykurovacom období ( od 15.10. do 15.3.)  príplatok 30%                       9,10 €/hod.  

Stanovenie sadzieb úhrady za užívanie hnuteľného majetku 
Tieto zásady určujú sadzby nájomného za užívanie hnuteľného majetku obce. 
Prenájom tanierov (hlboké, plytké, dezertné)                                               0,10 € za každý kus 
Prenájom pohárov ( 0,02dcl, 2 dcl, na stopke, šálky)                                   0,10 € za každý kus 
Prenájom príborov ( lyžica, vidlička, nôž, dezertná lyžička)                        0,05 € za každý kus  
Prenájom nerez. poliev. mís, džbánov                                                           0,30 € za každý kus 
 
Za poškodenie alebo rozbitie uhradí nájomca cenu prenajatého hnuteľného majetku obce 
v plnej výške podľa zúčtovacích nákladov. 
 
    OcZ berie na vedomie zmenu sadzobníka za prenájom spoločenksého pavilónu 
s účinnosťou od 1.7.2015. 
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      Starosta obce predložil na schválenie Zásady postupu pri vybavovaní sťažností 
v podmienkach obce Ražňany: 
Dávam hlasovať: 
   BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /     2 

     Zásady boli jednohlasne schválené. 
 
     Hlavná kontrolórka Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ informovala poslancov o CVČ 
a spôsobe jeho financovania. 
     Ing. Jozef HORŇÁK zisťoval o možnosti rozšírenia kapacít v MŠ. 
 
 
K bodu 14. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 19.6.2015. 
(1-15 ) 
1. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015. 
(Uznesenie č. 28/2015). 
2. Vzatie na vedomie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k rozpočtu za rok 2015. 
(Uznesenie č. 29/2015). 
3. Schválenie Záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia bez výhrad. 
(Uznesenie č. 30/2015). 
4. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 4  (Uznesenie                           
č. 31/2015). 
5.  Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 5  (Uznesenie                           
č. 32/2015). 
6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 6  (Uznesenie                         
č. 33/2015). 
7. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 7  (Uznesenie                 
č. 34/2015). 
8. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 8  (Uznesenie                            
č. 35/2015). 
9. Schválenie CZŠ sv. Demetra v Ražňanoch navýšenie príspevku pre ŠKD za rok 2015 vo 
výške 1.280 (Uznesenie č. 36/2015) 
10. Neschválenie žiadosti vlastníci pozemkov časť Konopiská (Uznesenie č. 37/2015). 
11.Schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu 
projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Ražňany, ktorý je 
realizovaný obcou Ražňany, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci (Uznesenie č. 38/2015).  
12. Schválenie predlženia platnosti Programového hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Ražňany schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 24/2004  zo  dňa  17.6.2004                
do schválenia nového Programu rozvoja obce. (Uznesenie č. 39/2015). 



 

 12 

13. Schválenie vypracovania žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu 
projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Ražňany“ spoločnosťou 
EUROCONSULTING (Uznesenie č. 40/2015).  
14. Schválenie z hľadiska správneho zaradenia výdavkov podľa štatistickej klasifikácie 
výdavkov verejnej správy (SK COFOG) s účinnosťou od 01.01.2015 rozčlenenie výdavkov 
na rozpočtové záležitosti súvisiace s materskou školou – 1. pavilón, materskou školou – 2. 
pavilón, spoločenským pavilónom a školskou jedálňou nasledovne: 

- výdavky na energie v pomere MŠ – 1. pavilón, MŠ – 2. pavilón, ŠJ a spoločenský 
pavilón:                                                                             25:25:40:10, 

- výdavky na vodné, stočné v pomere MŠ – 1. pavilón, MŠ – 2. pavilón, ŠJ 
a spoločenský pavilón:                                                      25:25:40:10, 

- výdavky na telekomunikačné služby v pomere MŠ a ŠJ: 60:40, 
- ostatné výdavky ostávajú nezmenené. 

Výdavky školskej jedálne, v ktorej sa stravujú deti materskej školy a žiaci I. stupňa základnej 
školy sa zaradia do podtriedy s najväčším počtom stravníkov (Uznesenie č. 41/2015). 
15. Schválenie Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Ražňany 
(Uznesenie č. 42/2015). 
 Za uznesenie dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /   /  2 

 
 
 
K bodu 12. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Ražňanoch. 
 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
 
Zapisovateľ: 
p. Martin KOLARČÍK             …………………………… 
 
 
Overovatelia: 
Igor REPASKÝ               …………………………… 
 
 
Ing. Jozef HORŇÁK   …………………………… 
 
 
 
 


