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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 29.1.2014 od 18.00 do 21.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Slavomír BALČÁK, 
     Ing. Jaroslav FUTEJ, 
     Mgr. Kamil GOLODŽEJ, 
     Imrich KARAFFA, 
     Igor REPASKÝ, 
     Ing. Vladimír STRAČIAK, 
     Ing. Marek ZBORAY. 
  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Martin KOLARČÍK 
  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 
  - hostia:  Vincent NOVOTNÝ.   
Neprítomní:    Jozef MAŠĽÁR, 
                                                           Martin KOLARČÍK.  
 
      
      
 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie Plánu kultúrno-športových akcií na rok 2014. 
6. Správa z kontrolnej činnosti za 2. polrok 2013. 
7. Posúdenie žiadostí občanov. 
8. Rôzne. 
9. Schválenie uznesenia. 
10. 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. 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 / / / /   / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     / /    2 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Imrich KARAFFA, p. Jaroslava FUTEJA 
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. 30/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje  rekonštrukciu 3. pavilónu MŠ spolu s vypracovaním projektovej 
dokumentácie. 
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Uznesenie č. 31/2013 – splnené 
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. 49/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje vykonanie zmeny v územnom pláne obce Ražňany na pozemkoch EKN 1593, 
1591/1, 1592 so zámerom vyťaženia štrkopieskov a vybudovania rekreačnej oddychovej 
zóny. 
Uznesenie č. 56/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje zmenu rozpočtových opatrení č. 27 až 44 – presun rozpočtových prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu 2013. 
Uznesenie č. 57/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje Plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2014. 
Uznesenie č. 58/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2014. 
Uznesenie č. 59/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje VZN obce č. 4/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 2014. 
Uznesenie č. 60/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje nevytvárania programového rozpočtu pre rok 2014 z dôvodu, že obec pri počte 
obyvateľov do 2000 nie je povinná ho vytvárať. 
Uznesenie č. 61/2013 – splnené 
OcZ vzalo na vedomie stanoviska k Rozpočtu obce Ražňany na rok 2014 Hlavnej kontrolórky 
obce Ražňany. 
Uznesenie č. 62/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje Rozpočet obce Ražňany na rok 2014 s príslušnými zmenami. 
Uznesenie č. 63/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje finančný príspevok na zakúpenie náradia do posilňovne kulturistického klubu 
vo výške 250,- €. 
Uznesenie č. 64/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje finančnú podporu pre občianske združenie Ňaršanka vo výške 1 000,- €. 
Uznesenie č. 65/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje Smernicu č. 1/2013 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly 
vybavovania sťažností a petícií. 
 
 
K bodu 5. Schválenie Plánu kultúrno-športových akcií na rok 2014. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie Plán kultúrno-športových akcií na rok 2014. 
 Mesiac                                                           Plán aktivít 
Február Karneval na ľade  

Hoľanga cup 
Obecný ples 

Apríl Veľkonočný jarmok – výstava kraslíc v priestoroch OcÚ, 
Turistický výlet do blízkeho okolia 

Marec Pingpongový turnaj 
Máj Deň matiek 
Jún MDD 

Čerešňobranie 
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Júl Memoriál  p. MIŠKA – futbalový turnaj 
Nohejbalový turnaj 

August Memorial p. CICMANA – hasičská súťaž 
September Výlet do Vysokých Tatier 
Október Moji starkí - kultúrny program, posedenie rodičov a starých rodičov 
December Mikuláš s rozsvietením stromčeka 

Silvestrovský program 
 Za schválenie Plánu kultúrno-športových akcií na rok 2014 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /   / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     / /    2 

 Plán kultúrno-športových akcií na rok 2014 bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 6. 6. Správa z kontrolnej činnosti za 2. polrok 2013. 
 

Hlavný kontrolór oboznámil prítomných so správou z kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra za 2. polrok 2013. 

Starosta obce predložil návrh, aby OcZ vzalo na vedomie oboznámenie so správou 
z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2013. 

Za oboznámenie so správou z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 
2013 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /   / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     / /    2 

Oboznámenie so správou z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2013 
vzalo OcZ jednohlasne na vedomie. 
 
 
K bodu 7. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť: 
- p. Jozefa NEHILU, Ražňany 21 o jednorazový finančný príspevok v zmysle vyhlášky 
195/99 Zb. § 40 pre zdravotne ťažko postihnuté deti Danielu a Máriu narodené 21.5.1999 
a s tým spojené zvýšené výdavky na ich každodennú dopravu do Rehabilitačného strediska 
v Lipanoch a DSS v Giraltovciach. 

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

Za / / / /   / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     / /    2 

Finančný príspevok vo výške 150,- € na jedno dieťa bol schválený. 
 

- p. Pavla SEMANA, Ražňany 317 o preverenie hranice medzi obecným pozemkom 
s parcelným číslom 658/2  a pozemkom s parcelným číslom 492/2 p. Pavla SEMANA, ktorá 
nie je v súlade so stavom z roku 1972 pri kúpe pozemku. 
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OcZ navrhuje poveriť starostu obce preveriť hranicu medzi obecným pozemkom 
s parcelným číslom 658/2  a pozemkom s parcelným číslom 492/2 p. Pavlom SEMANOM  

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

Za / / / /   / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     / /    2 

OcZ poverilo starostu obce preveriť hranicu medzi obecným pozemkom s parcelným 
číslom 658/2  a pozemkom s parcelným číslom 492/2 p. Pavlom SEMANOM   
 
 
K bodu 8. Rôzne. 
 

Pán Vincent NOVOTNÝ oboznámil OcZ o spore medzi ním a pánom Vincentom 
TUPTOM a vyjadril nespokojnosť s jeho riešením zo strany Obecného úradu v Ražňanoch. 
 
 Starosta obce informoval prítomných o: 
- dohode s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, 
- projektovej dokumentácii Komplexná obnova parku v Ražňanoch a začatom stavebnom 
konaní, 
- kolaudácii rekonštrukcie obecného úradu, 
- návrhu na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu kaštieľa a jedálenského 
pavilónu v MŠ, 
- Miestnej akčnej skupine Sabinovsko, ktorej členom je aj obec Ražňany. 
- rekonštrukcii 3. pavilónu v MŠ, 
- poruchách pouličného osvetlenia,  
- správe z protipožiarnych kontrol,   
-  zaradenie DHZ v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek,  
    Ražňany DHZ zaradené  do skupiny A, 
- príprave karnevalu na ľade, hokejového turnaja, obecnej zabíjačky a obecného plesu, 
- zbere komunálneho odpadu v obci Ražňany, 
- poďakovaní folklórneho súboru Ňaršanka za finančnú, materiálnu a morálnu pomoc.  
 
Mgr. Kamil GOLODŽEJ: 
- upozornil na odpad popri ceste smerom do Uzovského Šalgova, 
- pripomenul na riešenie prečerpávacích kanalizačných šácht na Pečovci,  
 
 
K bodu 9. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 
zo dňa 29.1.2014. 
(1–4) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
1. Schválenie Plánu kultúrno-športových akcií na rok 2014. 
(Uznesenie č. 1/2014). 
2. Vzatie na vedomie oboznámenie so správou z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. 
polrok 2013. 
(Uznesenie č. 2/2014). 
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3. Schválenie jednorazového finančného príspevku pre p. Jozefa NEHILU, Ražňany č. 21 na 
jeho ťažko zdravotne postihnuté deti Danielu a Máriu vo výške 150,- € na jedno dieťa. 
(Uznesenie č. 3/2014). 
4. Poverenie starostu obce preveriť hranicu medzi obecným pozemkom s parcelným číslom 
658/2  a pozemkom s parcelným číslom 492/2 p. Pavlom SEMANOM. 
(Uznesenie č. 4/2014). 
 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 10. 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   …………………………… 
 
 


