
 

 1 

OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa  27.6.2013 od 19.00 do 23.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Slavomír BALČÁK, 
     Mgr. Kamil GOLODŽEJ, 
     Imrich KARAFFA, 
     Igor REPASKÝ, 
     Ing. Marek ZBORAY. 
  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Martin KOLARČÍK 
  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 
  - hostia:  - 
Neprítomní:                           Ing. Jaroslav FUTEJ, 

Martin KOLARČÍK, 
Jozef MAŠĽÁR, 
Ing. Vladimír STRAČIAK. 
 

 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013. 
6. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ražňany 
za rok 2012. 
7. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2012. 
8. Schválenie VZN č.3/2013 o dodatkoch k územno-plánovacej dokumentácii. 
9. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2013 – rozpočtové opatrenia a presun z rezervného 
fondu do kapitálových výdavkov. 
10. Oboznámenie so záznamami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2012. 
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 /  / /   /  / 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 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: p. Slavomír BALČÁK, p. Imrich KARAFFA 
a Ing. Marek ZBORAY. 
 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. 
Uznesenie č. 42/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje vypracovanie dodatku k zmene územného plánu obce Ražňany na parcelách 
KNE 1594/15 a 1594/16. 
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Uznesenie č. 8/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 300,-€ na materiálno-technické zabezpečenie pre projekt 
„RAŽŇANSKÁ SVADBA“. 
Uznesenie č. 13/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje  odkúpenie pozemku p. Jána SOLÁRA za cenu 1,37 €  za 1 m2 
Uznesenie č. 14/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje  zámenu pozemkov p. Jána SOLÁRA. 
Uznesenie č. 19/2013 – plnené 
OcZ poverilo hlavnú kontrolórku obce kontrolou daňového zaradenia subjektov pôsobiacich 
v areáli bývalého PD v Ražňanoch. 
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. 22/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje  finančný príspevok vo výške 120,- € pre MŠ na výlet do ZOO. 
Uznesenie č. 26/2013  – splnené 
OcZ schvaľuje  plat starostu obce a navrhuje podľa § 4 ods. 2 zákona plat starostu vo výške 
1929,- € v hrubom s účinnosťou od 1.6.2013. 
Uznesenie č. 27/2013  – plnené 
OcZ schvaľuje finančný príspevok na školu v prírode pre CZŠ Ražňany vo výške 150,- €. 
Uznesenie č. 28/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje  osadenie zrkadla na križovatke pred vjazdom do ulice miestnej časti Rybník 
z hlavnej cesty. 
Uznesenie č. 29/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje  zvolať zhromaždenie obyvateľov obce na prerokovanie ďalšieho postupu pri 
obhospodarovaní ornej pôdy v katastrálnom území obce Ražňany.  
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. 
 
 
K bodu 5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
II. polrok 2013. 

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 2013: 
- 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), 
- náhodná kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona o účtovníctve - pokladnica 
obecného úradu, 
- kontrola poskytovania dotácií a príspevkov obecným úradom za I. polrok 2013, 
- kontrola výberu správnych poplatkov za obdobie máj a jún 2013, 
- kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu za I. polrok 2013, 
- stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2014, 
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- 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. 
Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce: 
- vzdelávanie – semináre RVC Prešov a ZHK SR na vybrané témy. 
 Za Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /   /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   / /  /  4 

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 bol jednohlasne 
schválený. 
 
 
K bodu 6. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
obce Ražňany za rok 2012. 
 
 Starosta obce predložil odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
obce Ražňany za rok 2012. 
 Za vzatie na vedomie stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
Ražňany za rok 2012 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /   /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   / /  /  4 

 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ražňany za rok 
2012 vzalo OcZ jednohlasne na vedomie. 
 
 
K bodu 7. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2012. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie záverečný účet obce Ražňany za rok 2012. 
 Za záverečný účet obce Ražňany za rok 2012 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

 /  / /   /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   / /  /  4 

 Záverečný účet obce Ražňany za rok 2012 bol jednohlasne schválený. 
  
 Starosta obce predložil na schválenie presun 307,72 eur z rezervného fondu na krytie 
schodku za rok 2012. 
 Za presun 307,72 eur z rezervného fondu na krytie schodku za rok 2012 dávam 
hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

 /  / /   /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   / /  /  4 

 Presun 307,72 eur z rezervného fondu na krytie schodku za rok 2012  bol jednohlasne 
schválený. 
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K bodu 8. Schválenie VZN obce č. 3/2013, ktorým sa vyhlasuje  záväzná časť Územného 
plánu obce (ÚPN-O) Ražňany po Zmenách a doplnkoch č. 2/2013. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie VZN obce č. 3/2013, ktorým sa vyhlasuje  
záväzná časť Územného plánu obce (ÚPN-O) Ražňany po Zmenách a doplnkoch č. 2/2013. 
 Za schválenie VZN obce č. 3/2013, ktorým sa vyhlasuje  záväzná časť Územného 
plánu obce (ÚPN-O) Ražňany po Zmenách a doplnkoch č. 2/2013 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /   /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   / /  /  4 

 VZN obce č. 3/2013, ktorým sa vyhlasuje  záväzná časť Územného plánu obce (ÚPN-
O) Ražňany po Zmenách a doplnkoch č. 2/2013 bolo jednohlasne schválené. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce 
(ÚPN-O) Ražňany. 

Obecné  zastupiteľstvo v Ražňanoch podľa §6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g) zákona o 
obecnom zriadení č. 369/1990 zb. v zn. nesk. predpisov a §27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení: 

1. prerokovalo: 
1.1. Zmeny a doplnky č.2/2013 ÚPN-O Ražňany, ktoré spracoval Minorplan - Ing. arch. 
Stanislav Dučay, autorizovaný architekt SKA reg. č. 1197 AA. 

2. berie na vedomie: 
2.1. Správu o postupe obstarávania a o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2013 
Územného plánu obce (ÚPN–O) Ražňany. 
2.2. Výsledky prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2013 ÚPN–O Ražňany. 
2.3. Výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2013 ÚPN–O Ražňany podľa §25 
stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení Obvodným úradom v Prešove – odborom 
výstavby a byt. politiky, ako príslušným orgánom územného plánovania. 

3. súhlasí: 
3.1. s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie 
o námietkach a pripomienkach k návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2013 ÚPN-O Ražňany. 

4. schvaľuje: 
4.1. Zmeny a doplnky č.2/2013 ÚPN-O Ražňany. 
4.2. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 3/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-
O Ražňany po Zmenách a doplnkoch č.2/2013. 

5. ukladá: 
5.1. zverejniť záväznú časť ÚPN-O Ražňany po Zmenách a doplnkoch č.2/2013 (Úplné 
znenie): 
  a) vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, 
  b) doručením dotknutým orgánom. 
 Zodpovedný: starosta obce v spolupráci s odb. spôs. osobou na obst. ÚPP a ÚPD. 
 Termín: do 30 dní. 
5.2. uložiť  Zmeny a doplnky č.2/2013 ÚPN-O Ražňany v zmysle §28 stavebného zákona: 
 5.2.1. opatriť dokumentáciu schvaľovacou doložkou, 
 5.2.2. dokumentáciu uložiť na týchto miestach: 
  a) na Obecnom úrade v Ražňanoch, 
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  b) na Obvodnom úrade v Prešove - odbore výstavby a byt. politiky, odd. úz. 
  plán. 
 5.2.3. vyhotoviť registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť 
 Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.      
 Zodpovedný: starosta obce v spolupráci s odb. spôs. osobou na obst. ÚPP a ÚPD. 
 Termín: do 3 mesiacov. 
 Za schválenie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce (ÚPN-O) Ražňany dávam 
hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /   /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   / /  /  4 

 Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce (ÚPN-O) Ražňany boli jednohlasne 
schválené. 
 
 
K bodu 9. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2013 - rozpočtových opatrení č. 4 až 12 a 
presun z rezervného fondu do kapitálových výdavkov. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtové opatrenie č. 4 – 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 /  / /   /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   / /  /  4 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtové opatrenie č. 5 – 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 /  / /   /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   / /  /  4 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtové opatrenie č. 6 – 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 /  / /   /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   / /  /  4 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
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Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtové opatrenie č. 7 – 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 /  / /   /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   / /  /  4 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtové opatrenie č. 8 – 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 /  / /   /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   / /  /  4 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtové opatrenie č. 9 – 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 /  / /   /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   / /  /  4 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtové opatrenie č. 10 – 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 /  / /   /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   / /  /  4 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtové opatrenie č. 11 – 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 /  / /   /  / 5 

Proti           
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Zdržal sa           

Neprítomný  /   / /  /  4 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtové opatrenie č. 12 – 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 /  / /   /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   / /  /  4 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 Starosta obce predložil návrh na presun finančných prostriedkov vo výške 10 000,- € 
z rezervného fondu do kapitálových výdavkov na rekonštrukciu 3. pavilónu MŠ v Ražňanoch. 

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 10. Oboznámenie so záznamami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
II. polrok 2012. 
 
 Hlavný kontrolór oboznámil prítomných so záznamami kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra za II. polrok 2012. 
 Starosta obce predložil návrh, aby OcZ vzalo na vedomie oboznámenie so záznamami 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2012. 
 Za vzatie na vedomie oboznámenie so záznamami kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra za II. polrok 2012 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

 /  / /   /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   / /  /  4 

 Oboznámenie so záznamami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 
2012 vzalo OcZ jednohlasne na vedomie. 
 
 
K bodu 11. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
Starosta obce predložil žiadosť: 
- Ing. Dušana ELIAŠA, Ražňany 218 o zjednanie nápravy – stavba v nevyhovujúcom 
technickom stave na parcele č. 405 zastavané plochy a nádvoria, ktorá susedí s jeho 
pozemkom. Žiadosť je postúpená Spoločnému stavebnému úradu Sabinov na riešenie. 
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K bodu 12. Rôzne. 
 
 Starosta obce predložil návrh na presun voľných finančných prostriedkov z Prima 
banky 3 319,39,- € na rekonštrukciu 3. pavilónu MŠ v Ražňanoch. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /   /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   / /  /  4 

 Návrh  bol schválený. 
 
 Starosta obce predložil návrh na financovanie orientačných máp v sume 1 000,- € 
v rámci projektu Turistické trasy a cyklochodníky Sabinov a okolie. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /   /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   / /  /  4 

 Návrh  bol schválený. 
 
 Starosta obce informoval prítomných o: 
- verejnom zhromaždení dňa 7.6.2013 z dôvodu prerokovania ďalšieho postupu pri 
obhospodarovaní ornej pôdy v katastrálnom území obce Ražňany. 
- dotácii 5 000,- € na obecné kompostovisko, kde je 5% spoluúčasť, 
- otvorení Pamätnej izby Štefana ONDERČA, 
- kultúrnom podujatí Ražňanská svadba a Čerešňobranie, 
- možnosti odkúpenia pozemku na PD (cvičisko pre hasičov), 
- potrebe preventivára pri DHZ, 
- daňovej povinnosti Aeroklubu Sabinov. 
 
Mgr. Kamil GOLODŽEJ upozornil na: 
- neskoré zverejnenie zápisníc na internetovej stránke, 
- opravu cesty od čísla domu 1 až 13 smerom do Sabinova, 
- dotáciu pre FC Ražňany – naši hráči odchádzajú do iných obcí (napr. Jarovnice, Uz. Šalgov) 
a dotovaní sú cudzí hráči, 
- odtrhnuté zvody na budove v MŠ. 
Mgr. Kamil GOLODŽEJ navrhuje: 
- osloviť p. Reginu MIŠKOVÚ ohľadom zrealizovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky 
z dôvodu plánovanej rekonštrukcie chodníka ku Uz. Šalgovu, 
- riešiť cestu k MUDr. Petrovi KOLENKOVI z dôvodu problémov s tečúcou vodou počas 
dažďov, 
- kontrolovať dodávku mäsa do MŠ. 
Mgr. Kamil GOLODŽEJ žiada o uvoľnenie z funkcie predsedu komisie pre verejný poriadok. 
 
 
K bodu 13. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 
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zo dňa 27.6.2013. 
(1–12) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
1. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013. 
(Uznesenie č. 32/2013). 
2. Vzatie na vedomie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
Ražňany za rok 2012 
(Uznesenie č. 33/2013). 
3. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2012. 
(Uznesenie č. 34/2013). 
4. Schválenie presunu 307,72,- € z rezervného fondu na krytie schodku za rok 2012. 
(Uznesenie č. 35/2013). 
5. Schválenie VZN obce č. 3/2013, ktorým sa vyhlasuje  záväzná časť Územného plánu obce 
(ÚPN-O) Ražňany po Zmenách a doplnkoch č. 2/2013.  
(Uznesenie č. 36/2013). 
6 Schválenie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce (ÚPN-O) 
(Uznesenie č. 37/2013). 
7. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2013 - rozpočtových opatrení č. 4 až 12. 
(Uznesenie č. 38/2013). 
8. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2013 - presun finančných prostriedkov vo výške 
10 000,- € z rezervného fondu do kapitálových výdavkov na rekonštrukciu 3. pavilónu MŠ 
v Ražňanoch. 
(Uznesenie č. 39/2013). 
9. Vzatie na vedomie oboznámenia so záznamami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
II. polrok 2012 
(Uznesenie č. 40/2013). 
10. Schválenie presunu voľných finančných prostriedkov z Prima banky 3 319,39,- € na 
rekonštrukciu 3. pavilónu MŠ v Ražňanoch. 
(Uznesenie č. 41/2013). 
11. Schválenie financovania orientačných máp v sume 1 000,- € v rámci projektu Turistické 
trasy a cyklochodníky Sabinov a okolie. 
(Uznesenie č. 42/2013). 
 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. 
 
 
K bodu 14. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Ražňanoch. 
 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
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Zapisovateľ: 
p. Slavomír BALČÁK   …………………………… 
  
 
Overovatelia: 
Mgr. Kamil GOLODŽEJ        …………………………… 
 
 
p. Igor REPASKÝ   …………………………… 


