
 

OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č. p.: 
 
 

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 25.2.2011 od 19.00 do 23.00 hod 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Slavomír BALČÁK, 
     Mgr. Kamil GOLODŽEJ 

Imrich KARAFFA, 
     Martin KOLARČÍK, 
     Jozef MAŠĽÁR, 
     Igor REPASKÝ, 

Ing. Vladimír STRAČIAK, 
     Ing. Marek ZBORAY, 
  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ 
  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ 
  - hlavný kontrolór: Mária GALEŠTOKOVÁ 
  - hostia:  - 
 
Neprítomní:                                       Ing. Jaroslav FUTEJ                                 
   
 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Stanovenie ďalšieho postupu pri realizácií chodníka pre chodcov Ražňany – Sabinov. 
6. Stanovenie ďalšieho postupu pri príprave projektov v rámci čerpania EUROFONDOV. 
7. Stanovenie ďalšieho postupu pri realizácií protipovodňových opatrení. 
8. Schválenie čiastočnej rekonštrukcie obecného rozhlasu. 
9. Posúdenie žiadostí občanov. 
10. Rôzne. 
11. Schválenie uznesenia. 
12. Záver. 
 
 
 
 
 
 
 



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 /  / / / / / / / 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 BALČÁKOVÚ a overovateľov 
zápisnice p. Slavomíra BALČÁKA a p. Igora REPASKÉHO. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR 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. Marek ZBORAY, Ing. Vladimír 
STRAČIAK a p. Jozef MAŠĽÁR. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 4. Kontrola uznesení. 
 
Uznesenie č. 9/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje realizáciu projektu Terénna sociálna práca v obci Ražňany. Žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok bola zaslaná a Fond sociálneho rozvoja potvrdil jej 
prijatie. 
Uznesenie č. 10/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka. 



Uznesenie č. 11/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011. 
Uznesenie č. 12/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje Plán kultúrno-športových akcií na rok 2011. 
Uznesenie č. 13/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov OcZ Ražňany. 
Uznesenie č. 14/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje Plán zasadnutí OcR a OcZ. 
Uznesenie č. 15/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje generálnu opravu požiarnej striekačky PS-12 Dobrovoľného hasičského zboru 
v Ražňanoch. Požiarna striekačka PS-12 bola odoslaná na generálnu opravu. 
 
 
K bodu 5. Stanovenie ďalšieho postupu pri realizácií chodníka pre chodcov Ražňany – 
Sabinov. 
 
 Starosta obce oboznámil prítomných so závermi jednania s primátorom mesta Sabinov 
a s prípravou projektovej dokumentácie. V ďalšom postupe navrhol pokračovať v príprave 
projektovej dokumentácie a pripraviť podmienky združenej investície medzi VÚC, mestom 
Sabinov a obcou Ražňany.  
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 6. Stanovenie ďalšieho postupu pri príprave projektov v rámci čerpania 
EUROFONDOV. 
 
 Starosta obce v rámci výzvy Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu navrhol 
pripraviť projekt zameraný na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        / 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 7. Stanovenie ďalšieho postupu pri realizácii protipovodňových opatrení. 
 
 Starosta obce navrhol upraviť pravý breh potoka jeho navŕšením od bývalého JRD 
smerom na Uzovský Šalgov, vytvoriť traktorom brázdu pod cestou nad futbalovým ihriskom 
na odvodnenie, vyčistiť a predĺžiť rigol medzi Pečovcom a futbalovým ihriskom, osadiť 
rámové priepuste oproti domu č. 67 p. Ing. J. SOLÁRA a osadiť panely v potoku na hranici 
pozemku p. P. MIŠKA. 



          P. MAŠĽÁR upozornil OcZ na rizikové miesto na hornom konci dediny - zosúvajúce 
sa panely v miestnom potoku a tiež na zanesené vpuste v dažďovej kanalizácii a navrhol 
panely upraviť a vpuste vyčistiť. 
 Za návrhy dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 Návrhy boli jednohlasne schválené. 
 
 
K bodu 8. Schválenie čiastočnej rekonštrukcie obecného rozhlasu. 
 
 Starosta obce navrhol pripraviť a podať žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti 
Ministerstva financií Slovenskej republiky na rekonštrukciu obecného rozhlasu. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 9. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 Posúdenie opodstatnenosti žiadosti a ich prípadné schválenie obecným 
zastupiteľstvom. 
 
            Starosta obce predložil žiadosť p. Ľudmily BEDNÁROVEJ, Ražňany č. 3 o úľavu           
za vývoz TKO na r. 2011 za dcéru Ľudmilu, ktorá študuje v Bratislave. 
OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
          Starosta obce predložil žiadosť p. Margity ŠTOFANÍKOVEJ, Ražňany č. 270 o úľavu 
na dani z nehnuteľnosti za rok 2011, z dôvodu veku. 
OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
          Starosta obce predložil žiadosť p. Pavla REPASKÉHO, Ražňany č. 335 o úľavu          
za vývoz TKO na r. 2011 za dcéru Natáliu, ktorá pracuje v Bratislave. 
OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
          Starosta obce predložil žiadosť p. Jozefa NEHILU, Ražňany č. 21 o jednorazový 
finančný príspevok pre svoje dve ťažko zdravotne postihnuté deti Danielu a Máriu. Starosta 
navrhol finančný príspevok vo výške 150,- € na jedno postihnuté dieťa. 
         Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

          Žiadosť bola jednohlasne schválená. 



 
        Starosta obce predložil žiadosť p. Vincenta TUPTU, Ražňany č. 136 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti za rok 2011, z dôvodu veku.  
OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
        Starosta obce predložil žiadosť p. Juraja KVAŠŇÁKA, Ražňany č. 416 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti za rok 2011, z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
        Starosta obce predložil žiadosť p. Ladislava ŽUPU, Ražňany č. 275 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti za rok 2011, z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
       Starosta obce predložil žiadosť p. Petra ELIÁŠA, Ražňany č. 227 o úľavu za vývoz TKO 
na r. 2011 za syna Michala a dcéru Janu, ktorí pracujú mimo trvalého bydliska, kde platia 
tieto poplatky. 
OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
        Starosta obce predložil žiadosť p. Anny KVAŠŇÁKOVEJ, Ražňany č. 6 o úľavu      
na dani z nehnuteľnosti za rok 2011, z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
           Starosta obce predložil žiadosť p. Ladislava HORVÁTA, Ražňany č. 162 
o jednorazový finančný príspevok, z dôvodu svojho zlého zdravotného stavu – invalidný 
dôchodca, onkologický pacient.  
         Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za           

Proti /  / / / / / / / 8 

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 Žiadosť nebola schválená. 
 
     
K bodu 10. Rôzne. 
 
 Starosta obce oboznámil prítomných s možnosťou rekonštrukcie miestneho kultúrneho 
domu a navrhol dojednať nájomnú zmluvy s vlastníkom nehnuteľnosti. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
            Oboznámenie s fotovoltaickou elektrárňou – predseda aeroklubu pán SPIŠAK nevie 
o predmetnej stavbe. OcZ sa dohodlo, že investor  tejto stavby musí najprv doložiť potrebné 
doklady (Zmluva o prenájme pozemku a zmena náletovej trasy – ochranného pásma) a až 
následne bude žiadosť o zmenu územného plánu posudzovaná OcZ. 



           Oboznámenie s návštevou poslanca NR Ing. Ondreja MATEJA, ktorá sa konala dňa 
24.2.2011 na Obecnom úrade v Ražňanoch. 
            Oboznámenie o zámene a následnom odkúpení pozemku, ktorého vlastníkom je pán 
František KVAŠŇÁK – zámena s urbariátom podľa terajšej legislatívy nie je možná. 
 Oboznámenie s kolaudáciou kanalizácie a vodovodu v obci Ražňany a následných 
krokoch na ukončenie predmetnej stavby.  
            Oboznámenie s výstavbou chodníkov firmou C.M.R., o platbách, úvere atď. 
 
           Starosta oboznámil prítomných, že v sobotu 5.3.2011 sa uskutoční stolnotenisový 
turnaj spojený s dedinskou zabíjačkou. Starosta navrhol prispieť čiastkou 166,- €. 
           Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť p. Juraja PERECÁRA nájomcu Šport klubu na 
organizovanie diskoték v priebehu roka. 
           Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 Žiadosť bola jednohlasne schválená. 
 
            Oboznámenie s postupom vymáhania pohľadávky firmy ICOMA s.r.o. p. Ing. Marek 
ZBORAYOM. 
 

Hlavná kontrolórka obce p. Mária GALEŠTOKOVÁ informovala poslancov OcZ 
o vykonaných kontrolách:  
- účtovná kontrola, 
- zaradenie zamestnancov do platových tried a platových stupňov. 
 
 
K bodu 11. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 25.2.2011. 
(1 – 6) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
1. Schválenie prípravy projektovej dokumentácie a prípravy podmienok združenej investície 
medzi VÚC, mestom Sabinov a obcou Ražňany. (Uznesenie č. 16/2011) 
2. Schválenie prípravy projektu zameraného na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek 
komunálnych odpadov. (Uznesenie č. 17/2011) 
3. Schválenie ďalšieho postupu pri realizácií protipovodňových opatrení: 
- upraviť pravý breh potoka jeho navŕšením od bývalého JRD smerom na Uzovský Šalgov, 
- vytvoriť traktorom brázdu pod cestou nad futbalovým ihriskom na odvodnenie, 



- vyčistiť a predĺžiť rigol medzi Pečovcom a futbalovým ihriskom, 
- osadiť rámové priepuste oproti domu č. 67 p. Ing. J. SOLÁR, 
- osadiť panely v potoku na hranici pozemku p. P. MIŠKA, 
- upraviť zosúvajúce sa panely v miestnom potoku, 
- vyčistiť zanesené vpuste v dažďovej kanalizácii. (Uznesenie č. 18/2011) 
4. Schválenie čiastočnej rekonštrukcie obecného rozhlasu - podať žiadosť o poskytnutie 
dotácie v pôsobnosti MF SR. (Uznesenie č. 19/2011) 
5. Posúdenie žiadostí občanov: 
- schválenie jednorazového finančného príspevku vo výške 150,- € na jedno dieťa pre deti p. 
Jozefa NEHILU, Ražňany  č. 21 (Uznesenie č. 20/2011), 
- neschválenie jednorazového finančného príspevku pre p. Ladislava HORVÁTA, Ražňany č. 
162 (Uznesenie č. 21/2011)  
6. Rôzne: 
- dojednať nájomnú zmluvy s vlastníkom miestneho kultúrneho domu (Uznesenie č. 
22/2011), 
- prispieť čiastkou 166,- € na stolnotenisový turnaj (Uznesenie č. 23/2011), 
- schválenie organizovania diskoték p. Jurajovi PERECÁROVI nájomcom Šport klubu 
(Uznesenie č. 24/2011). 
 
 Za uznesenie dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
 
 
K bodu 12. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil ustanovujúce zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva v RAŽŇANOCH. 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
 
Zapisovateľka: 
 
p. Anna BALČÁKOVÁ  …………………………… 
  
 
Overovatelia: 
 
p.  Slavomír BALČÁK  …………………………… 
 
p. Igor REPASKÝ   …………………………… 


