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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 27.4.2012 od 19.30 do 22.00 hod. 

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

     Mgr. Kamil GOLODŽEJ, 

     Igor REPASKÝ, 

Ing. Vladimír STRAČIAK, 

     Ing. Marek ZBORAY, 

  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ, 

  - zapisovateľ:  Slavomír BALČÁK, 

  - hlavný kontrolór: Mária GALEŠTOKOVÁ, 

  - hostia:  - 

Neprítomní:                           Ing. Jaroslav FUTEJ, 

Imrich KARAFFA, 

Martin KOLARČÍK, 

Jozef MAŠĽÁR, 

                                                            

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Príprava Čerešňobrania. 

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 /  /    / / / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /  / / /    4 

 Program bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 

 Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Slavomíra BALČÁKA 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 /  /    / / / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /  / / /    4 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 

 Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Marek ZBORAY, Ing. Vladimír 

STRAČIAK a Mgr. Kamil GOLODŽEJ. 

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

Za /  /    / / / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /  / / /    4 

 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 a zosilnenie brehu potoka pred pozemkom p. P. 

MIŠKA. 

Uznesenie č. 22/2011 – plnené 

OcZ schvaľuje dojednať nájomnú zmluvy s vlastníkom miestneho kultúrneho domu. 

Momentálne prebieha príprava podmienok užívania objektu. 
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Uznesenie č. 36/2011 – splnené 

OcZ schvaľuje návrh o zámene pozemkov medzi p. Anton FABIANOM, Ražňany č. 229 a 

obcou Ražňany. Vklad do katastra na zámenu pozemkov bol zrealizovaný. 

Uznesenie č. 48/2011 – plnené 

OcZ schvaľuje žiadosť p. Mariána ELIAŠA na osadenie nerozbitného dopravného zrkadla na 

križovatke vedľa p. MIHOKA a p. TURLÍKA pri výjazde na hlavnú cestu smerom na 

Jarovnice. Realizácia osadenie zrkadla je závislá od schválenia dotácie, ktorú žiadala obec 

na osadenie dopravného značenia v obci. Z dôvodu, že dotácia nebola schválená, obec 

zakúpi zrkadlo na vlastné náklady. 

Uznesenie č. 60/2011 – plnené 

OcZ schvaľuje podanie žiadosti na aktuálne a očakávané výzvy: 

- nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OCHRANA PRED POVODŇAMI – 

vypracovanie projektovej dokumentácie. Zisťujú sa technické možnosti úpravy vodného 

toku Šalgov so Slovenským vodohospodárskym podnikom - Odštepný závod Košice ako 

východisko na zadanie pre vypracovanie projektovej dokumentácie. 

Uznesenie č. 5/2012 – plnené 

OcZ schvaľuje podanie žiadosti a spolufinancovania z vlastných zdrojov na predložené 

výzvy, granty a dotácie: 

- grant Nadácie Slovenskej sporiteľne na spracovanie projektovej komplexnej obnovy 

miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci (cesty, chodníky, dažďové vpuste, 

rigoly, sadové úpravy, lavičky, oddychové zóny) v sume 4 000,-€ – plnené, 

Uznesenie č. 7/2012 – plnené 

OcZ berie na vedomie žiadosť p. Marty KARNIŽOVEJ, Ražňany 204 na odkúpenie 

pozemkov. 

Uznesenie č. 8/2012 – plnené 

OcZ  berie na vedomie žiadosť p. Antona PERECÁRA, Ražňany 36 o nápravu pri 

znehodnotenom pozemku počas výstavby kanalizácie. 

Uznesenie č. 10/2012 – splnené  
OcZ schvaľuje podanie žiadosti a spolufinancovania z vlastných zdrojov na predložené 

výzvy, granty a dotácie: 

- dotáciu Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej 

protidrogovej stratégie pre rok 2012 na projekt Plážové ihrisko v sume 6 600,-€ 

so spolufinancovaním vo výške 5% (330,-€) z celkových predpokladaných výdavkov 

z vlastných zdrojov. 

Uznesenie č. 13/2012 – splnené  
OcZ schvaľuje investičné zámery a stanovenie jednotlivých priorít na rok 2012. 

Uznesenie č. 14/2012 – nesplnené  
OcZ schvaľuje podanie žiadosti a spolufinancovania z vlastných zdrojov na predložené 

výzvy, granty a dotácie: 

- grant Nadácie Orange z programu Šanca pre váš región pre projekt Detské ihrisko. 

Nesplnené z dôvodu omeškania prípravy podkladov pre podanie žiadosti. 

Uznesenie č. 15/2012 – splnené  
OcZ schvaľuje žiadosť Materskej školy v Ražňanoch o schválenie minimálneho počtu detí 

počas obmedzenej prevádzky materskej školy v jednej triede z dôvodu zvýšenej chorobnosti 

detí a školských prázdnin. Schválené bolo minimálne 5 detí. 

Uznesenie č. 16/2012 – splnené  
OcZ schvaľuje výber uchádzačov na stavbu krovu p. Martina TULEJA a na pokrývačské a 

klampiarske práce p. Jaroslava ĽUBOCKÉHO. 
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K bodu 5. Príprava Čerešňovania. 

 

 Starosta obce navrhol v rámci prípravy na Čerešňobranie: 

- termín 30.6.2012, 

- pozvanie prostredníctvom internetu, rozhlasu a časopisu Ražniansky zvon, 

- pripraviť guľáš a pamätný listy pre rodákov, 

- zorganizovať stretnutie komisie na prípravu Čerešňobrania. 

 Návrh OcZ, ktoré ukladá starostovi obce zorganizovať stretnutie komisie na prípravu 

Čerešňobrania. 

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

Za /  /    / / / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /  / / /    4 

 Návrh bolo jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 6. Posúdenie žiadostí občanov. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť MŠ o finančný príspevok na výlet do ZOO: 

Starosta obce navrhol finančný príspevok 120,- €. 

 Za žiadosť MŠ o finančný príspevok 120,- € dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK ZBORAY Spolu 

Za /  /    / / / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /  / / /    4 

 Žiadosť MŠ o finančný príspevok 120,- € bola jednohlasne schválené. 

  

Starosta obce predložil žiadosť p. Miroslava KARNIŠA, Ražňany 60 o úľavu na TKO 

za rok 2012, z dôvodu práce v zahraničí. 

OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

Starosta obce predložil žiadosť p. Miroslava TULEJU, Ražňany 324 o úľavu na TKO 

za rok 2012 na dcéru Máriu z dôvodu štúdia a na neho samotného z dôvodu práce v zahraničí. 

OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

Starosta obce predložil žiadosť p. Agnesy MATHIOVEJ, Ražňany 186 o úľavu na 

TKO za rok 2012 na synov Matúša, Františka a Štefana, z dôvodu nezdržiavania sa v mieste 

trvalého pobytu. 

OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

Starosta obce predložil žiadosť p. Ľudmily PEREGRÍNOVEJ, Ražňany 10 o úľavu               

na TKO za rok 2012 na dcéru Ľudmilu, z dôvodu práce a prechodného pobytu v zahraničí. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
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K bodu 7. Rôzne. 

 

 Starosta obce informoval prítomných o: 

- rekonštrukcii obecného úradu, 

- príprave realizácie cyklistického chodníka Ražňany - Sabinov,   

- oprave cesty Ražňany – Ostrovany, 

- príprave MDD 2.6.2012, 

- prácach s malotraktorom a traktorom, 

- zbierke pre rodinu MIHOKOVÚ, 

- odkúpení pozemkov pod ihriskom, 

- rozšírení kanalizácii na Pečovci, 

- nákupe mantinelov na ihrisko zo schválenej dotácie, 

- nákupe materiálu pre DHZ zo schválenej dotácie, 

- osadení obrubníkov v MŠ, 

- oprave zábradlia pod kostolom a brány do MŠ, 

- predlžení chodníka v Surdoku o 30 m, 

- čiernych stavbách na hranici medzi Ražňanmi a Ostrovanmi. 

 

 

K bodu 8. Schválenie uznesenia. 

 

U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 

zo dňa 27.4.2012. 

(1– 2) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 

1. Ukladá Starostovi obce zorganizovať stretnutie komisie na prípravu Čerešňobrania. 

(Uznesenie č.  17/2012). 

2. Schvaľuje finančný príspevok vo výške 120,- €. na výlet do ZOO pre MŠ (Uznesenie             

č. 18/2012). 

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

Za /  /    / / / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /  / / /    4 

 Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
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K bodu 9. 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   …………………………… 


