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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 29.1.2016 od 18.00 do 21.30 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Ing. Karol BALČÁK, 
                                                           Ing. Jozef HORŇÁK, 
     Martin KOLARČÍK, 
 Igor REPASKÝ, 
                                                           Valéria PAVÚKOVÁ, 
                                                           Ing. Peter POLOHA, 
                                                           Martin ZBORAY. 
             - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ 
             - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ. 
  - hostia:                        
Neprítomní:                          Slavomír BALČÁK, 

Ing. Vladimír STRAČIAK,                                                            
 
    
 
Program: 
 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie plánu kultúrno – športových akcií na rok 2016. 
6. Schválenie Výzvy z operačného programu kvalita životného prostredia a schválenie 
spolufinancovania.  
7. Posúdenie žiadostí občanov. 
8. Rôzne. 
9. Schválenie uznesenia. 
10. Záver. 
 
 
Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 
 
K bodu 1. Otvorenie. 
 
 Starosta obce privítal poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a oboznámil poslancov 
s programom. 
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            Za program dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA 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 BALČÁKOVÁ a overovateľov 
zápisnice p. Martina ZBORAYA a p. Igora REPASKÉHO. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA 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. Karol BALČÁK, p. Martin KOLARČÍK 
a Ing. Jozef HORŇÁK. 
          Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
 
K bodu 4. Kontrola uznesení. 
 
Uznesenie č. 18/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje ďalší postup pri realizácií protipovodňových opatrení. Zostáva zrealizovať 
opravu zosunutých panelov v potoku. 
Uznesenie č. 7/2014 – splnené 
OcZ schvaľuje doloženie pánom Pavlom SEMANOM listu vlastníctva na sporný pozemok s 
parcelným číslom 658/2 a predloženie geometrického zamerania, ktorý sa následne porovná 
s geometrickým zameraním vykonaným obcou. Ďalej predloženie listín, z ktorých bude 
vyplývať nadobudnutie. 
Uznesenie č. 18/2015 - splnené 
Schválenie spolufinancovania dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity vo výške 10 % z celkových nákladov.  
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Uznesenie č. 53/2015 - plnené 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemku na parcele 263/3 za podmienok 
stanovených obcou. 
Uznesenie č. 64/2015 - plnené 
Schválenie zmeny územného plánu obce Ražňany v lokalite HUSOMEDZE z dôvodu 
výstavby rodinných domov. 
Uznesenie č. 65/2015 - splnené 
Zvolenie hlavného kontrolóra obce Ing. Márie Galeštokovej s nástupom od 1.2.2016.   
Uznesenie č. 66/2015 - splnené 
 Schválenie plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2016. 
Uznesenie č. 67/2015 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 16. 
Uznesenie č. 68/2015 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 17. 
Uznesenie č. 69/2015 - splnené 
Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016 (do 31.1.2016) 
Uznesenie č. 70/2015 - splnené 
Schválenie VZN č. 2/2015 o určení výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ražňany. 
Uznesenie č. 71/2015 - splnené 
 Schválenie VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 2016. 
Uznesenie č. 72/2015 - splnené 
Schválenie VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 
Uznesenie č. 73/2015 - splnené 
Schválenie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie pre 1 žiaka podľa priloženého 
zoznamu s trvalým pobytom na území obce Ražňany vo výške podľa žiadosti príslušného 
CVČ, maximálne však 30,- € na žiaka a kalendárny rok 2016. 
Uznesenie č. 74/2015 - splnené 
Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 
Rozpočtu obce Ražňany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018. 
Uznesenie č. 75/2015 - splnené 
Schválenie Rozpočtu obce Ražňany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
Uznesenie č. 76/2015 - splnené 
Schválenie odmeny za rok 2015 vo výške 100,- € pre hlavnú kontrolórku Ing. Máriu 
Galeštokovú. 
Uznesenie č. 77/2015 - splnené 
Schválenie kúpy nového malotraktora. 
Uznesenie č. 78/2015 - plnené 
Schválenie zámeru Programu rozvoja obce na roky 2016 – 2023. 
Uznesenie č. 79/2015 - splnené  
Schválenie prijatie úveru vo výške 57.000,- € poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, 
a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: 
SK 2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, 
Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej 
zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na 
dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu, ktoré 
vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR v rámci Operačného programu 
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„Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ – Budovanie a modernizácia verejného 
osvetlenia a poskytnutie poradenstva v oblasti energetiky. 
S podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva formou krátkodobého úveru na Rekonštrukciu 
a modernizáciu verejného osvetlenia v obci Ražňany. 
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za 
účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia 
vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia 
pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie úveru alebo zmenky úveru na 
dlhodobý termínovaný úver. 
Uznesenie č. 80/2015 - plnené 
Schválenie doplnenia zmeny územného plánu pri PD (nájomné byty). 
Uznesenie č. 81/2015 - plnené 
Schválenie zámeru na výstavbu nájomných bytov v lokalite PD. 
 
 
 
K bodu 5. Schválenie plánu kultúrno – športových akcií na rok 2016. 
          
         Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh plánu kultúrno – 
športových akcií na rok 2016: 

Mesiac Plán aktivít 
Január Obecná zabíjačka 

Hoľanga cup 
Obecný ples 

Február Pingpongový turnaj 
Marec Veľkonočný jarmok – výstava kraslíc v priestoroch OcÚ 
Apríl Turistický výlet do blízkeho okolia  
Máj Deň matiek 

Návšteva kultúrneho podujatia pre deti 
Jún MDD + Varenie guľaša 

Čerešňobranie 
Výlet dôchodcov 

Júl Memoriál p. Miška – futbalový turnaj 
Nohejbalový turnaj 

August Memoriál p. Cicmana – hasičská súťaž 
Volejbalový turnaj žien 

September Obecný výlet 
Október Moji starkí – kultúrny program, posedenie rodičov a starých rodičov 
December Mikuláš s rozsvietením stromčeka 

Silvestrovský program 
 
        Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 
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K bodu 6. Schválenie Výzvy z operačného programu kvalita životného prostredia 
a schválenie spolufinancovania.  
 
     Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s Výzvou z operačného 
programu kvalita životného prostredia: 

- týka sa MŠ - hospodárskeho pavilónu, 
- je zameraná na kompletnú obnovu hospodárskeho pavilónu, 
- podmienky výzvy: energetický audit na budovu, Program rozvoja obce, externé 

riadenie projektu, 
- termín podávania výzvy do 15.3.2016, 
- realizácia sa týka verejných budov na území obce, ktoré spadajú do kategórie C a D 

zákona o energetickej hospodárnosti budov, 
- spolufinancovanie – 5 %, 
- začaté VO – zverejnené vo vestníku 

      Za zapojenie sa do Výzvy z operačného programu kvalita životného prostredia dávam 
hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

Zapojenie do výzvy bolo jednohlasne schválené. 
 

       Za 5 % spolufinancovanie z dotácie z operačného programu kvalita životného prostredia     
dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

      5% spolufinancovanie bolo jednohlasne schválené. 
 
 
K bodu 7. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 
             Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. Jozefa 
NEHILU, Ražňany 21 o jednorazový finančný príspevok pre dve zdravotne ťažko postihnuté 
deti Danielu a Máriu. Starosta informoval poslancov, že posledný príspevok bol vyplatený 
dňa 9.4.2015. 
 
            Za finančný príspevok vo výške 150,- € na jedno dieťa dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

             Finančný príspevok bol jednohlasne schválený, s tým, že bude vyplatený po 9.4.2016. 
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K bodu 8. Rôzne. 
      
     Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že je potrebné zvoliť nového 
člena do Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
nakoľko členom bol Mgr. Kamil Golodžej, ktorý sa vzdal funkcie poslanca obecného 
zastupiteľstva. 
     Starosta obce navrhol p. Martina ZBORAYA. 
       Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

         Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
   Starosta obce oboznámil poslancov OcZ: 

- autobusové spoje – stretnutie starostov, 
                             - SAD chce zrušiť alebo zlúčiť spoje (o 22.30 hod. – zrušiť, o 04.30   
                                hod. a o 05.30 hod. – zlúčiť), 
                             - obec žiadala občanov o vyjadrenie, 

                                         - dňa 28.1.2016 sa konalo stretnutie starostov z Ostrovian,  Medzan   
                                           a Uz. Šalgova v našej obci, 
                                        - v pondelok 1.2.2016 o 10.00 hod. má byť stretnutie so SAD a PSK, 

- malotraktor – vysúťažený na EKS – vyhrala firma PREDOS 
                                -  príslušenstvo k malotraktoru – prebieha verejné obstarávanie, 
                               - 1. splátka bude uhradená po 20.1.2016 – 8.000,- €, 

- miestne dane – boli poslané výzvy neplatičom,  
- AEROKLUB – stretnutie s p. Lipiancom – štatutárom 

                                   - hlavná kontrolórka informovala poslancov, že podľa zákona musia   
                                     platiť miestne dane, navrhuje poradiť sa s daňovým poradcom, 

- chodník na dolnom konci pri Jednote – boli položené obrubníky, 
- Pečovec – osvetlenie pri p. Kvašňákovi bude osadené, 
- obec dostala protipovodňový vozík, 
- boli zakúpené stoličky – 130 ks a návleky na stoličky do spoločenského pavilónu (už 

boli využité na obecný ples),   
- pri p. Juskovi – súp. č. 198 – na mostíku treba rozbiť betón a položiť rúry do potoka, 
- kaštieľ – začala sa realizácia WC v bývalej knižnici, 
- MŠ – cez prázdniny bude škôlka otvorená. 

    Poslanci OcZ žiadali starostu, aby požiadal o stanovisko Správu ciest ohľadom kopca pod 
kostolom. 
Hlavná kontrolórka žiada poslancov, aby pripravili návrh plánu kontrolnej činnosti. 
 
                          
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 29.1.2016. 
(1- 5) 

1. Schválenie plánu kultúrno – športových akcií na rok 2016 (Uznesenie č. 1/2016). 
2. Schválenie zapojenia sa do Výzvy z operačného programu kvalita životného prostredia 

(Uznesenie č. 2/2016). 
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3. Schválenie 5 % spolufinancovania z dotácie z operačného programu kvalita životného 
prostredia (Uznesenie č. 3/2016). 

4. Schválenie finančného príspevku pre p. Jozefa NEHILU, Ražňany 21 pre ŤZP deti 
Danielu a Máriu vo výške 150,- € na jedno dieťa s vyplatením po 9.4.2016 (Uznesenie               
č. 4/2016). 

5. Schválenie Martina Zboray za člena do komisie pre ochranu verejného záujmu                         
pri výkone funkcií verejných funkcionárov (Uznesenie č. 5/2016). 

 
    Za uznesenie dávam hlasovať:  
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

   Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
 
 
K bodu 9. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Ražňanoch. 
 
 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
 
 
Zapisovateľ: 
p. Anna BALČÁKOVÁ             …………………………… 
 
 
Overovatelia: 
Igor REPASKÝ               …………………………… 
 
 
Martin ZBORAY   …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


