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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 29.4.2011 od 17.30 do 21.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Slavomír BALČÁK, 
     Ing. Jaroslav FUTEJ, 

Imrich KARAFFA, 
Martin KOLARČÍK 

     Igor REPASKÝ, 
Ing. Vladimír STRAČIAK, 

     Ing. Marek ZBORAY, 
  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ 
  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ 
  - hlavný kontrolór: Mária GALEŠTOKOVÁ 
  - hostia:  - 
 
Neprítomní:                                         Kamil GOLODŽEJ, 
                                                            Jozef MAŠĽÁR                                       
   
 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie VZN č. 2/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Ražňany. 
6. Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 v obci 
Ražňany. 
7. Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor odpadov Ražňany. 
8. Rozšírenie Skládky Ražňany. 
9. Posúdenie žiadostí občanov. 
10. Rôzne. 
11. Schválenie uznesenia. 
12. 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. Slavomíra BALČÁKA 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. 9/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje realizáciu projektu Terénna sociálna práca v obci Ražňany. Žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok bola zaslaná a Fond sociálneho rozvoja potvrdil jej 
prijatie. 
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Uznesenie č. 15/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje generálnu opravu požiarnej striekačky PS-12 Dobrovoľného hasičského zboru 
v Ražňanoch. Požiarna striekačka PS-12 bola opravená. 
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. 
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). Prebieha spracovanie projektu zberného dvora a posúdenie jeho vplyv na 
životné prostredie (EIA). 
Uznesenie č. 18/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje ďalší postup pri realizácií protipovodňových opatrení. Príprava samotnej 
realizácie. 
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. 
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. 25/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje Štatútu krízového štábu obce Ražňany. 
Uznesenie č. 26/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje jednotlivé investičné zámery a ich priority. 
Uznesenie č. 27/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje dotáciu pre FC Ražňany vo výške 2.500,- € ku dňu 15.3.2011 a vo výške 
2.500,- € ku dňu 1.7.2011. 
Uznesenie č. 28/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje otváracie hodiny prevádzky Bar RAŽŇANY na č. 234 p. Mareka HUĽU. 
Uznesenie č. 29/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje otváracie hodiny pohostinstva Koliba č. 49 p. Pavla LUKÁČA. 
 
 
K bodu 5. Schválenie VZN č. 2/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Ražňany. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie VZN č. 2/2011 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ražňany. 
 Za VZN č. 2/2011 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 

 VZN č. 2/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území obce Ražňany bolo jednohlasne schválené. 
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K bodu 6. Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre 
rok 2011 v obci Ražňany.. 
 
 Starosta obce oboznámil prítomných so stavom Programu revitalizácie krajiny a 
integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 v obci Ražňany: 

- V rámci prípravy bol vykonaný prieskum trhu na zhotoviteľa diela u firiem Sigma 
plus, Drevopilspiš a Hydroeko, 

- dňa 21.4. zasadala určená komisia na vyhodnotenie prieskumu trhu, ktorá vybrala 
firmu Drevopilspiš Krompachy – ponúkla vybudovať najväčší objem vodozádržných 
prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha 
v katastri obce Ražňany, 

- do termínu 28.4. obec zaslala všetky potrebné doklady na Úrad vlády SR. 
- k 29.4. bolo prihlásených 7 občanov z radov uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa môžu 

zapojiť do prác v rámci Programu revitalizácie krajiny, 
- predpoklad začatia prác je máj 2011, 

 
 
K bodu 7. Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor odpadov Ražňany.. 
 
 Starosta obce oboznámil prítomných so stavom projektu Intenzifikácia separovaného 
zberu a zberný dvor odpadov Ražňany. 
 
 
K bodu 8. Rozšírenie Skládky Ražňany. 
 
 Starosta obce oboznámil prítomných so správou z verejného prerokovania o rozšírení 
Skládky Ražňany a s ďalším postupom. Poslanci nedali konečné stanovisko k plánovanému 
rozšíreniu skládky. 
 
 
K bodu 9. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 Posúdenie opodstatnenosti žiadosti a ich prípadné schválenie obecným 
zastupiteľstvom. 
 
     Starosta obce predložil žiadosť Ing. Jaromíra ŠOFRANKA, Ražňany 331 o zníženie 
poplatku za odvoz komunálneho odpadu na dcéru Stanislavu, ktorá pracuje v Poprade a dcéru 
Annu, ktorá študuje v Košiciach. 
          OcZ neakceptovalo opodstatnenosť žiadosti, z dôvodu neskorého doručenia 
žiadosti – po termíne. 
 
     Starosta obce predložil žiadosť firmy JUNIOR GAME spol. s.r.o., Bratislava 
o umiestnenie stávkového terminálu v Pohostinstve na súp. č. 49. 
         Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za           

Proti / /  / /  / / / 7 

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 

 Žiadosť nebola schválená. 
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     Starosta obce predložil žiadosť DHZ Ražňany o finančnú dotáciu na súťaž, ktorá sa bude 
konať 7.5.2011. 
             Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 

 OcZ jednohlasne schválilo finančnú dotáciu vo výške 150,- €. 
 
    Starosta obce predložil žiadosť MŠ Ražňany o finančný príspevok na výlet - na dopravu. 
            Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 

 OcZ jednohlasne schválilo finančný príspevok vo výške 150,- €. 
 
 
K bodu 10. Rôzne. 
 
     P. Miroslav FABIÁN prišiel oboznámiť poslancov OcZ o krúžku ľudového tanca v našej 
obci: 
P. FABIÁN: - 20 rokov tancuje, 

- momentálne študuje tanec, 
- má školu ľudového tanca po okolitých dedinách a vyučuje tanec. 

Výhody pre obec: - deti majú zabezpečenú činnosť, 
- program v rámci folklórnych slávností, 
- možnosť získať na túto činnosť peniaze z projektov nadácií, 
- reprezentácia obce na súťažiach a prehliadkach. 

Momentálne je do krúžku ľudového tanca v Ražňanoch prihlásených 22 detí a nácviky 
prebiehajú 1x týždenne vo štvrtok o 17.00 hod. 
 
 Starosta obce oboznámil OcZ: 
- doručené rozhodnutie o prerušení kolaudácie kanalizácie z dôvodu zistených nedostatkov, 
- odstraňovanie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní vodovodu a kanalizácie – 7 
nedostatkov z 22 bolo odstránených, 
- začiatok výstavby vodovodu a kanalizácie IBV pri bývalom poľnohospodárskom družstve, 
- výlet na Kohút za účasti 15 ľudí, 
- organizovanie podujatia ku Dňu matiek – 8.5.2011, 
- výberové konanie na riaditeľku MŠ. 
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K bodu 11. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 29.4.2011. 
(1 – 4) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 

1. Schválenie VZN č. 2/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Ražňany (Uznesenie č. 30/2011). 

2. Neschválenie žiadosti firmy JUNIOR GAME, spol. s.r.o., Bratislava o umiestnenie 
stávkového terminálu v Pohostinstve na súp. č. 49 (Uznesenie č. 31/2011).  

3. Schválenie finančnej dotácie vo výške 150,- € pre DHZ na súťaž, ktorá sa bude konať 
7.5.2011 (Uznesenie č. 32/2011). 

4. Schválenie finančného príspevku vo výške 150,- € pre MŠ Ražňany na výlet –                  
- dopravu (Uznesenie č. 33/2011). 

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

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 

 Uznesenia boli 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   …………………………… 


