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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 20.6.2014 od 18.00 do 21.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Slavomír BALČÁK, 

Ing. Jaroslav FUTEJ, 
     Mgr. Kamil GOLODŽEJ, 

 Jozef MAŠĽÁR, 
Igor REPASKÝ, 
Ing. Vladimír STRAČIAK 

     Ing. Marek ZBORAY. 
  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Slavomír BALČÁK 
  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 
  - hostia:  -  
Neprítomní:  Imrich KARAFFA, 
  Martin KOLARČÍK, 

 
  
  
   
 
      
      
 
 
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 ďalšieho rozvoja.  
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014. 
7. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ražňany 
za rok 2013. 
8. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2013. 
9. Určenie volebných obvodov, počtu poslancov a úväzku starostu obce vo volebnom období  
v rokoch 2015-2018. 
10. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2014 - rozpočtové opatrenie č. 3. 
11. Posúdenie žiadostí občanov. 
12. Rôzne. 
13. Schválenie uznesenia. 
14. 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. Slavomíra BALČÁKA a overovateľov 
zápisnice Mgr. Kamil GOLODŽEJ 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. Jaroslav FUTEJ, Ing. Vladimír STRAČIAK 
a Ing. Marek ZBORAY. 
 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. 
Uznesenie č. 30/2013 – plnené 
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 – plnené 
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 – plnené 
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 – plnené 
OcZ schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo výške 180,-€ MŠ v Ražňanoch 
na školský výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi. 
Uznesenie č. 15/2014 – splnené 
OcZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Ražňany č. 3/2014 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Ražňany 
Uznesenie č. 16/2014 – splnené 
OcZ schvaľuje v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest, plat starostu vo výške 1975,- € v hrubom 
s účinnosťou od 1.6.2014. 
Uznesenie č. 17/2014 – plnené 
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. 18/2014 – splnené 
OcZ schvaľuje Program odpadového hospodárstva na roky 2011-2015 obce Ražňany. 
Uznesenie č. 19/2014 – splnené 
OcZ neschvaľuje žiadosť pani Ľudmily GIŇOVEJ, Ražňany 154 o poskytnutí jednorazovej 
finančnej pomoci, nakoľko sa s rodinou momentálne nachádza v ťažkej finančnej situácii. 
Uznesenie č. 20/2014 – plnené 
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. 
 
 
K bodu 5. Stretnutie a rozhovor s majiteľmi nehnuteľností na PD ohľadom ďalšieho 
rozvoja. 
 

Daný bod nebol prerokovaný z dôvodu nedostavenia sa pozvaných majiteľov 
nehnuteľností na PD. Obecné zastupiteľstvo navrhuje opätovne pozvať majiteľov 
nehnuteľností na PD na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ražňanoch.  
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K bodu 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014. 
 
 Hlavná kontrolórka obce predložil na schválenie návrh Plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na II. polrok 2014. 

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 II. polrok 2014: 
- 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, 
- Náhodná kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona o účtovníctve 
a) Pokladnica obecného úradu 1x, 
- Kontrola výberu správnych poplatkov – daň za psa za obdobie roka 2013, 
- Kontrola čerpania finančných prostriedkov a stav realizácie projektov financovaných z 
mimorozpočtových zdrojov (štátnych fondov, zdrojov EÚ), v priebehu ich realizácie, 
- Finančná kontrola hospodárenia v obecnej knižnici, 
- Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2015, 
- 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. 
 Za návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014 dávam 
(starosta obce) hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / /   / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    / /     2 

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014 bol jednohlasne 
schválený. 
 
K bodu 7. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
obce Ražňany za rok 2013. 
 
 Starosta obce predložil odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
obce Ražňany za rok 2013. 
 Za vzatie na vedomie stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
Ražňany za rok 2013 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / /   / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    / /     2 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
k rozpočtu za rok 2013. 
 
K bodu 8. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2013. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie záverečný účet obce Ražňany za rok 2013. 
 Za záverečný účet obce Ražňany za rok 2013 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 
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 / / /   / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    / /     2 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 16, ods. 10 a) Záverečný účet obce 
a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
K bodu 9. Určenie volebných obvodov, počtu poslancov a úväzku starostu obce vo 
volebnom období  v rokoch 2015-2018. 
 

Na základe § 11 ods. 3, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred 
voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obec Ražňany mala k 
31.12.2013 podľa štatistických údajov 1.503 obyvateľov. Podľa ods. 3 písmeno d) zák. 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa určuje rozmedzie počtu 
poslancov obecného zastupiteľstva v obciach od 1 001 do 3 000 obyvateľov od najmenej 7 po 
najviac 9 poslancov. 

Starosta obce navrhol počet volených poslancov 9, ktorí budú volení v jednom 
volebnom obvode a pracovný úväzok novozvoleného starostu obce na plný pracovný úväzok, 
teda 1,0. vo volebnom období  v rokoch 2015-2018 

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

Za / / /   / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    / /     2 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo 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. 
 
K bodu 10. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2014 - rozpočtové opatrenie č. 3. 
 

Starosta obce predložil návrh na 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. 

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 11. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť: 
- Občianskeho združenie ŇARŠANKA o finančnú podporu vo výške 500,00 € na vykrytie 
cestovných nákladov na vystúpenia, udržiavanie účtu v SLSP a materiálno-technické 
zabezpečenie.   
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Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / /   / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    / /     2 

 Žiadosť bola jednohlasne schválená. 
 
K bodu 12. Rôzne. 
     
  Starosta obce informoval prítomných o: 
- navrhovanej rekonštrukcii jedálenského pavilónu MŠ, 
- možnom vypovedaní nájomnej zmluvy na prenájom budovy bývalého kina vo vlastníctve 
Farského úradu v Ražňanoch, 
 Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce vypovedať nájomnú zmluvu na prenájom 
budovy bývalého kina vo vlastníctve Farského úradu v Ražňanoch. 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / /   / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    / /     2 

 Poverenie starostu obce vypovedať nájomnú zmluvu na prenájom budovy bývalého 
kina vo vlastníctve Farského úradu v Ražňanoch bolo jednohlasne schválené. 
- príprave rekonštrukcie chodníka od č. domu 111 až 135. 
 Starosta obce po predložení finančnej analýzy do konca roka 2014 navrhol realizáciu 
rekonštrukcie chodníka od č. domu 111 po č. domu 135 v mesiacoch júl až november 2014. 

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

Za / / /   / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    / /     2 

 Návrh realizácie rekonštrukcie chodníka od č. domu 111 po č. domu 135 v mesiacoch 
júl až november 2014 bol jednohlasne schválený. 
- prípadnej výstavbe detského ihriska oproti predajni COOP Jednota po schválení dotácie, 
- plánovaných kultúrno-športových akciách na najbližšie obdobie, 
- výstavbe bezbariérového chodníka v MŠ, 
- probléme s divou zverou, 
- osadení panelov na ihrisku, 
- opravách ciest, 
- prijatí pomocnej sily do kuchyne – do Školskej jedálne pri MŠ, 
- stretnutí s majiteľmi nehnuteľností na PD na najbližšom OcZ. 
P. Furej podotkol  na problém s vodovom (Vodárenská spoločnosť). 
P. Golodžej podotkol na problém s ľuďmi na Pečovci (Demko ...) ohľadom pripojenia na 
kanalizáciu. 
 
K bodu 13. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 
zo dňa 20.6.2014. 
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(1-8) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
1. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014. 
(Uznesenie č. 21/2014). 
2. Vzatie na vedomie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k rozpočtu za rok 2013. 
(Uznesenie č. 22/2014). 
3. Schválenie Záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia bez výhrad. 
(Uznesenie č. 23/2014). 
4. Schválenie 9 volených poslancov, ktorí budú volení v jednom volebnom obvode 
a pracovného úväzku starostu obce na plný pracovný úväzok, teda 1,0 vo volebnom období  v 
rokoch 2015-2018. 
(Uznesenie č. 24/2014). 
5. Schválenie zmeny 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. 25/2014). 
6. Schválenie finančnej podpory vo výške 500,00 € na vykrytie cestovných nákladov na 
vystúpenia, udržiavanie účtu v SLSP a materiálno-technické zabezpečenie Občianskemu 
združeniu ŇARŠANKA. 
(Uznesenie č. 26/2014). 
7. Poverenie starostu obce vypovedať nájomnú zmluvu na prenájom budovy bývalého kina 
vo vlastníctve Farského úradu v Ražňanoch. 
(Uznesenie č. 27/2014). 
8. Schválenie realizácie rekonštrukcie chodníka od č. domu 111 po č. domu 135 v mesiacoch 
júl až november 2014. 
(Uznesenie č. 28/2014). 
 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 14. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Ražňanoch. 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
Zapisovateľ: 
p. Slavomír BALČÁK  …………………………… 
 
Overovatelia: 
Mgr. Kamil GOLODŽEJ  …………………………… 
 
 
p. Igor REPASKÝ   …………………………… 


