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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 27.5.2011 od 19.30 do 23.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Slavomír BALČÁK 
     Mgr. Kamil GOLODŽEJ 
     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 
     Imrich KARAFFA 
 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie Smernice upravujúcej postup verejného obstarávateľa Obce Ražňany pri 
verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami. 
6. Oboznámenie s priebehom a výsledkami XXI. Snemu ZMOS. 
7. Rozšírenie Skládky Ražňany. 
8. Posúdenie žiadostí občanov. 
9. Rôzne. 
10. Schválenie uznesenia. 
11. 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. Annu BALČÁKOVÚ a overovateľov 
zápisnice p. 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. Marek ZBORAY, Ing. Vladimír 
STRAČIAK a p. Martin KOLARČÍK. 
 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. 16/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie a prípravu podmienok združenej investície 
medzi VÚC, mestom Sabinov a obcou Ražňany. Spracovaná štúdia realizovateľnosti 
a následne zaslaná na posúdenie jednotlivým dotknutým orgánom. Vyjadrenia dotknutých 
orgánov konštatujú, že pokiaľ budú splnené určité podmienky je možné danú stavbu 
realizovať. 
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Uznesenie č. 17/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje prípravu projektu zameraného na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek 
komunálnych odpadov. Podpísaná zmluva s agentúrou na vypracovanie projektu 
a spracovaný predbežný návrh na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálnych 
odpadov (traktor, čelný nakladač, traktorový náves, ramenový kontajnerový nosič 
a kontajnery). Projekt bol spracovaný a prebieha posúdenie jeho vplyv na životné prostredie 
(EIA). Predpokladané vyhlásenie výzvy je jún 2011. 
Uznesenie č. 18/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje ďalší postup pri realizácií protipovodňových opatrení. Z navrhovaných 
opatrení bolo zrealizované osadenie betónových priepustov pred domom p. Jána SOLÁRA 
(Surdok). 
Uznesenie č. 19/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje čiastočnú rekonštrukciu obecného rozhlasu - podanie žiadosti o poskytnutie 
dotácie v pôsobnosti MF SR. Podaná žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR. 
Žiadosť je v stave posudzovania na MF SR. 
Uznesenie č. 22/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje dojednať nájomnú zmluvy s vlastníkom miestneho kultúrneho domu. Farský 
úrad v Ražňanoch súhlasí s predloženým návrhom OcZ a v najbližšej dobe pripraví zmluvu 
na podpis. 
Uznesenie č. 30/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje VZN č. 2/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Ražňany. 
Uznesenie č. 31/2011 – splnené 
OcZ neschvaľuje žiadosť firmy JUNIOR GAME, spol. s.r.o., Bratislava o umiestnenie 
stávkového terminálu v Pohostinstve na súp. č. 49. 
Uznesenie č. 32/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje finančnú dotáciu vo výške 150,- € pre DHZ na súťaž, ktorá sa bude konať 
7.5.2011. 
Uznesenie č. 33/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 150,- € pre MŠ Ražňany na výlet – dopravu. 
 
 
K bodu 5. Schválenie Smernice upravujúcej postup verejného obstarávateľa Obce 
Ražňany pri verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie Smernicu upravujúcu postup verejného 
obstarávateľa Obce Ražňany pri verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami. 
 Za Smernicu dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  /  / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /  /      2 

 Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Obce Ražňany pri verejnom 
obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami bola jednohlasne schválená. 
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K bodu 6. Oboznámenie s priebehom a výsledkami XXI. Snemu ZMOS. 
 
 Starosta obce oboznámil prítomných s priebehom a výsledkami XXI. snemu ZMOS: 
- v dňoch 18.-19.5. sa konal XXI. snem ZMOS za účasti 1 278 starostov a 118 primátorov, 
- snemu sa zúčastnil pán prezident Gašparovič a pani premiérka Radičová, 
- vystúpil doterajší predseda ZMOS p. Sýkora, 
- prebehla voľba nového predsedu za účasti 4 kandidátov, pričom vyhral primátor Nitry s 58% 
úspešnosťou, 
- novým predsedom boli stanovené priority ZMOS na ďalšie obdobie, 
- dňa 17.5. účastníci snemu vykonali návštevu ekologickej obce na Morave – Hoštetín. 
 
 
K bodu 7. Rozšírenie Skládky Ražňany. 
 
 Ing. Vladimír STRAČIAK oboznámil prítomných o priebehu rokovania s primátorom 
Sabinova Ing. MOLČANOM členom dozornej rady Spoločnosti Šariš a. s. – Skládka 
Ražňany. 
 Starosta obce predložil prítomným navrhované stanovisko obce k plánovanému 
rozšíreniu skládky. 
Stanovisko obce Ražňany k pripravovanému investičnému zámeru „Integrované 
zariadenie na nakladanie s odpadmi - skládka Ražňany“: 
1. Zosúladiť technické riešenie rozširovania skládky so zákonom 364/2004 Z.z. o vodách 
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a so súvisiacimi legislatívnymi úpravami, ako aj 
platnými STN. 
2. Zabezpečiť zber skládkového plynu pre jeho ďalšie zhodnotenie. 
3. Vytvoriť na Skládke Ražňany kapacitnú rezervu v celkovom množstve 8 000 m3 na 
uloženie komunálneho odpadu od pôvodcu obce Ražňany. 
4. Vykonať a predložiť obci Ražňany hydrogeologický a inžiniersko-geologický prieskum 
záujmového územia pre nový zámer – doplnenie monitorovacích vrtov na novom území. 
5. Obec Ražňany v spolupráci a po dohode so spracovateľom pristupuje k vypracovaniu 
doplnku k územnému plánu obce Ražňany resp. obdobnej územnoplánovacej dokumentácie 
s cieľom zapracovania pripravovaného investičného zámeru „Integrovaného zariadenia na 
nakladanie s odpadmi - skládka Ražňany“ do územného plánu obce. Následne zabezpečí 
premietnutie tejto zmeny aj do územného plánu VÚC Prešovského kraja. 
6. Zabezpečiť dopĺňanie pohonných hmôt do kompaktora mimo telesa skládky, t.j. takými 
prevádzkovo-technickými opatreniami, aby sa zamedzil únik pohonných hmôt do telesa 
skládky.  
7. Určiť prevádzkovú dobu skládky len v pracovných dňoch v čase 07.00-15.30 hod. 
8. Prednostne zamestnať obyvateľov obce Ražňany pri vytvorení nových pracovných miest. 
9. Rozšírenie Skládky Ražňany podľa variantu A, pričom výstavba každej novej kazety bude 
podmienená opätovným súhlasom obce počas stavebného povoľovania jednotlivých kaziet, čo 
bude deklarované zmluvne a zároveň v podmienkach samotného územného konania. Celkový 
objem jednej kazety bude do 120 000 m3 s maximálnym množstvo 20 000 m3 uloženia odpadu 
na rok (životnosť jednej kazety pri objeme 120 000 m3 minimálne 6 rokov). 
 Za návrh stanoviska obce k plánovanému rozšíreniu skládky dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  /  / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /  /      2 

 Návrh stanoviska obce k plánovanému rozšíreniu skládky bol jednohlasne schválený. 
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K bodu 8. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 Posúdenie opodstatnenosti žiadosti a ich prípadné schválenie obecným 
zastupiteľstvom. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť p. Antona FABIÁNA, Ražňany č. 229 o odpredaj 
pozemku parc. č. 237/2 o výmere cca 250 m² v k.ú. obce Ražňany, ktorej vlastníkom je Obec 
Ražňany. 
 Ing. Marek ZBORAY navrhol riešenie – zámenu s pozemkom na bývalom PD, kde je 
vlastníkom časti parcely p. Anton FABIÁN. 
 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 žiadosť p. Ladislava ŽUPU, Ražňany č. 275 a obyvateľov 
miestnej časti Rybník o zriadenie krytej priekopy v uvedenej časti obce. 
 Poslanci navrhli, aby sa urobili havarijné úseky v najbližšej dobe a zvyšná časť sa 
zrealizovala v roku 2012. 
 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 žiadosť p. Jána SOLÁRA, Ražňany č. 110 o vybudovanie 
oporného múra na jeho pozemku – 2. časť. 
 OcZ po preskúmaní daného stavu sa vyjadrí k predmetnej žiadosti. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť CZŠ sv. Demetra v Ražňanoch o finančný príspevok 
na Školu v prírode. 
 Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za   /   / / / / 5 

Proti           

Zdržal sa /    /     2 

Neprítomný  /  /      2 

 Finančný príspevok vo výške 100,- € bol schválený. 
 
 
K bodu 9. Rôzne. 
 
 Starosta obce predložil návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 
výdavky, a to v rámci oddielu 0320 z položky rozpočtu 714005 – Nákup špeciálnych 
automobilov na položku 718005 – Rekonštrukcia a modernizácia špeciálnych strojov 
v celkovej sume 6 000,- €. 



 6 

 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 žiadosť FC Ražňany o poukázanie finančných prostriedkov na 
skorší termín z 1.7.2011 na 1.6.2011. 
 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. 
 
 Starosta obce predložil návrh na uzatvorenie zmluvy s p. Miroslavom FABIÁNOM na 
výučbu ľudového tanca. Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 1.6.-31.12.2011, na dobu 6 
mesiacov, cena: 100,- € mesačne. 
 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 informoval prítomných o: 
- zničení vývesných tabúľ, 
- podpise zmluvy s Úradom vlády – Revitalizácia krajiny, 
- planírovaní ihriska v parku, 
- príprave Dňa detí na 4.6.2011, 
- výlete pre dôchodcov, ktorý bude dňa 28.6.2011, 
- príprave Čerešňobrania, ktoré sa bude konať 3.7.2011, 
- Rómoch, ktorí prišli z Anglicka a pýtajú sa na pozemky, ktoré by mohli odkúpiť, 
- pozemku p. Františka KVAŠŇÁKA, ktorý ho chce predať Rómom, pokiaľ ho neodkúpi 
obec, 
- ústnej žiadosti p. Pavla PERECÁRA, Ražňany č.318 o zaasfaltovanie časti cesty pred jeho 
domom z dôvodu prašnosti na ceste. 
 Mgr. Kamil GOLOŽEJ upozornil na zničené dvere v Klube mladých. 
 Hlavná kontrolórka obce Mária GALEŠTOKOVÁ požiadala poslancov OcZ 
o vypracovanie plánu kontrol na 2. polrok. 
 
 
K bodu 10. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 27.5.2011. 

(1 – 8) 
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Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
1. Schválenie Smernice upravujúcej postup verejného obstarávateľa Obce Ražňany pri 
verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami (Uznesenie č. 34/2011). 
2. Schválenie Stanoviska obce Ražňany k pripravovanému investičnému zámeru „Integrované 
zariadenie na nakladanie s odpadmi - skládka Ražňany“ (Uznesenie č. 35/2011). 
3. Schválenie návrhu o zámene pozemkov medzi p. Anton FABIÁNOM, Ražňany č. 229 
a obcou Ražňany (Uznesenie č. 36/2011). 
4. Schválenie zriadenia krytej priekopy v miestnej časti Rybník, kde je havarijný stav 
(Uznesenie č. 37/2011). 
5. Schválenie finančného príspevku vo výške 100,- € pre CZŠ na Školu v prírode (Uznesenie 
č. 38/2011). 
6. Schválenie rozpočtových opatrení - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to v rámci oddielu 0320 
z položky rozpočtu 714005 – Nákup špeciálnych automobilov na položku 718005 – 
Rekonštrukcia a modernizácia špeciálnych strojov v celkovej sume 6 000,- € (Uznesenie č. 
39/2011). 
7. Schválenie žiadosti FC Ražňany o poukázanie finančných prostriedkov na skorší termín 
z 1.7.2011 na 1.6.2011 (Uznesenie č. 40/2011). 
8. Schválenie uzatvorenia zmluvy s p. Miroslavom FABIÁNOM na výučbu ľudového tanca. 
Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 1.6.-31.12.2011, na dobu 6 mesiacov, cena: 100,- € 
mesačne (Uznesenie č. 41/2011). 
 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 11. 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: 
 
Mgr. Kamil GOLODŽEJ  …………………………… 
 
 
p. Igor REPASKÝ   …………………………… 


