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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa  25.10.2013 od 19.00 do 22.30 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Ing. Jaroslav FUTEJ, 
     Mgr. Kamil GOLODŽEJ, 
     Martin KOLARČÍK, 
     Jozef MAŠĽÁR, 
     Igor REPASKÝ, 
     Ing. Vladimír STRAČIAK, 
     Ing. Marek ZBORAY. 
  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Martin KOLARČÍK 
  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 
  - hostia:  Ing. Anton DURKÁČ, 
                                                           Ing. Peter TULEJA, 
                                                           Martin SEMAN. 
Neprítomní:    Slavomír BALČÁK, 
     Imrich KARAFFA. 
 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2013 - rozpočtových opatrení. 
6. Posúdenie žiadostí občanov. 
7. Rôzne. 
8. Schválenie uznesenia. 
9. 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. Martina KOLARČÍKA a overovateľov 
zápisnice Mgr. Kamila GOLODŽEJA 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. 8/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 300,-€ na materiálno-technické zabezpečenie pre projekt 
„RAŽŇANSKÁ SVADBA“. 
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Uznesenie č. 21/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 50,- € s vyplatením po 1.9.2013 p. Alžbety 
a p. Stanislava NOVOTNÝCH. 
Uznesenie č. 30/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje  rekonštrukciu 3. pavilónu MŠ spolu s vypracovaním projektovej 
dokumentácie. 
Uznesenie č. 31/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje zrealizovanie vodovodnej a kanalizačne prípojky na štátnej ceste. 
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. 43/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje odkúpenie pozemkov za cenu 1,5 € za 1 m2 novovytvorených parciel CKN 
739/23 vo výmere 32 m2 a CKN 741/29 o výmere 987 m² od  PaedDr. Ľubomíra ŠIMČÍKA, 
MUDr. Michala CHYLU, Pavla LUKÁČA a Mgr. Vladimíra LUKÁČA. 
Uznesenie č. 46/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje jednorazový finančný príspevok pre p. Pavla GALEŠTOKA, Ražňany č. 66 na 
jeho ťažko zdravotne postihnutého syna Daniela vo výške 150,- €. 
 
 
K bodu 5. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2013 - rozpočtových opatrení č. 18 až 24. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 – rozpočtové opatrenie 
č. 18 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, pričom sa 
menia 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. 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 – rozpočtové opatrenie 

č. 19 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, 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. 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 – rozpočtové opatrenie 

č. 20 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, 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. 
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Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 – rozpočtové opatrenie 
č. 21 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, 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. 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 – rozpočtové opatrenie 

č. 22 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, 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. 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 – rozpočtové opatrenie 

č. 23 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, 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. 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 – rozpočtové opatrenie 

č. 24 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, 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 6. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť: 

- p. Márie GAĽOVEJ č. d. 414 o vybudovanie nového komplexu detského ihriska 
v blízkosti predajne Jednota. 

Stanovisko OcZ: 
 OcZ sa v budúcnosti týmto zámerom bude zaoberať v závislosti od finančných 
možností. 
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K bodu 7. Rôzne. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť p. Mareka ŠTOFANÍKA č. 162, Maroša JUSKA 
č. 107, Emila JUSKA č. 37 o vykonanie zmeny v územnom pláne obce Ražňany na 
pozemkoch EKN 1593, 1591/1, 1592 so zámerom vyťaženia štrkopieskov a vybudovania 
rekreačnej oddychovej zóny na opätovné prerokovanie. 
             Ing. Anton DURKÁČ, ktorý zastupoval p. Mareka ŠTOFANÍKA objasnil dôvod 
zmeny územného plánu obce Ražňany. 
             Ing. Peter TULEJA (za stavebný úrad Sabinov) vysvetlil postup pri zmene územia – 
na dvojúčelové: 

1. fáza – ťažba, 
2. fáza – vybudovanie areálu. 

 Za vykonanie zmeny v územnom pláne obce Ražňany na pozemkoch EKN 1593, 
1591/1, 1592 so zámerom vyťaženia štrkopieskov a vybudovania rekreačnej oddychovej zóny 
dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za   /  / / / / / 6 

Proti  /        1 

Zdržal sa           

Neprítomný /   /      2 

 Vykonanie zmeny v územnom pláne obce Ražňany na pozemkoch EKN 1593, 1591/1, 
1592 so zámerom vyťaženia štrkopieskov a vybudovania rekreačnej oddychovej zóny bolo 
schválené. 
 
 Starosta obce predložil informácie o zámere založenia Miestnej Akčnej Skupiny – 
MAS Sabinovčan o.z. 
 Za vzatie na vedomie informácie o zámere založenia Miestnej Akčnej Skupiny – MAS 
Sabinovčan o.z. dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  / /  / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /   /      2 

 Vzatie na vedomie informácie o zámere založenia Miestnej Akčnej Skupiny – MAS 
Sabinovčan o.z. bolo schválené. 
 
 Starosta obce informoval prítomných o: 
- rekonštrukcii chodníkov, 
- rekonštrukcii 3. pavilónu MŠ, 
- čiernych stavbách v katastri obce Ražňany na hranici s obcou Ostrovany, 
- projektovej dokumentácii na obnovu parku. 
 
 Poslanec Martin KOLARČÍK upozornil na spaľovanie plastov na súkromných 
pozemkoch. 
 
 Pán Martin SEMAN, Ražňany 173 navrhol OcZ spôsob oslovovania rodičov detí 
v materskej škole pri nahlasovaní prítomnosti detí počas prázdnin. Poslanec Mgr. Kamil 
GOLODŽEJ navrhuje prizvať na prekonzultovanie tohto návrhu riaditeľku MŠ Mgr. Janku 
MIŠKOVÚ na najbližšie zastupiteľstvo, čo OcZ akceptovalo. 
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K bodu 8. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, zo dňa 25.10.2013. 
(1–3) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
1. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2013 - rozpočtových opatrení č. 18 až 24. 
(Uznesenie č. 48/2013). 
2. Schválenie vykonania zmeny v územnom pláne obce Ražňany na pozemkoch EKN 1593, 
1591/1, 1592 so zámerom vyťaženia štrkopieskov a vybudovania rekreačnej oddychovej 
zóny. 
(Uznesenie č. 49/2013). 
3. Vzatie na vedomie informácie o zámere založenia Miestnej Akčnej Skupiny – MAS 
Sabinovčan o.z. 
(Uznesenie č. 50/2013). 
 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 9. 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. Igor REPASKÝ   …………………………… 


