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BEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 30.6.2011 od 19.30 do 23.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Mgr. Kamil GOLODŽEJ 

Ing. Jaroslav FUTEJ, 
     Jozef MAŠĽÁR 
     Igor REPASKÝ, 

Ing. Vladimír STRAČIAK, 
     Ing. Marek ZBORAY, 
  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ 
  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ 
  - hlavný kontrolór: Mária GALEŠTOKOVÁ 
  - hostia:  - 
 
Neprítomní:     Slavomír BALČÁK 
     Imrich KARAFFA 
     Martin KOLARČÍK 
 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie Pracovného poriadku Obecného úradu v Ražňanoch. 
6. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011. 
7. Schválenie platu starostu obce v súvislosti s novelou zákona o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest - Zákon č. 253/1994. 
8. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ražňany 
za rok 2010. 
9. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2010. 
10. Oboznámenie so záznamami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2011. 
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. Annu BALČÁKOVÚ a overovateľov 
zápisnice p. Mgr. Kamila GOLODŽEJA a p. Jozefa MAŠĽÁRA.  
 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 Ing. Jaroslav FUTEJ. 
 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. 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. Koncom mesiaca jún Fond sociálneho rozvoja požiadal obec o zaslanie dokladov 
potrebných na schválenie projektu. 
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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. Vyjadrenia dotknutých 
orgánov konštatujú, že pokiaľ budú splnené určité podmienky je možné danú stavbu 
realizovať. V mesiaci jún bola spracovaná projektová dokumentácia a začiatkom mesiaca 
júl bude združená investícia medzi mestom Sabinov a obcou Ražňany prerokovaná na 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sabinove. 
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). Projekt bol spracovaný a prebieha posúdenie jeho vplyv na životné prostredie 
(EIA). Výzva bola vyhlásená 20.6.2011 a momentálne prebieha príprava podkladov. 
Uznesenie č. 18/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje ďalší postup pri realizácií protipovodňových opatrení. Z navrhovaných 
opatrení bolo zrealizované osadenie betónových priepustov pred domom p. Jána SOLÁRA 
(Surdok) a vyčistenie kanálových vpustí. 
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. 
Žiadosť na dotáciu v sume 5 000,-€ bola schválená koncom mesiaca jún 2011 
a momentálne prebieha príprava realizácie rekonštrukcie obecného rozhlasu. 
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. 34/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje Smernicu upravujúcu postup verejného obstarávateľa Obce Ražňany pri 
verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami. 
Uznesenie č. 35/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje Stanovisko obce Ražňany k pripravovanému investičnému zámeru 
„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi - skládka Ražňany“. 
Uznesenie č. 36/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje návrh o zámene pozemkov medzi p. Anton FABIÁNOM, Ražňany č. 229 a 
obcou Ražňany. 
Uznesenie č. 37/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje zriadenie krytej priekopy v miestnej časti Rybník, kde je havarijný stav. 
Uznesenie č. 38/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 100,- € pre CZŠ na Školu v prírode.  
Uznesenie č. 39/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to v rámci oddielu 0320 z 
položky rozpočtu 714005 – Nákup špeciálnych automobilov na položku 718005 – 
Rekonštrukcia a modernizácia špeciálnych strojov v celkovej sume 6 000,- €. 
Uznesenie č. 40/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje žiadosť FC Ražňany o poukázanie finančných prostriedkov na skorší termín z 
1.7.2011 na 1.6.2011. 
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Uznesenie č. 41/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy s p. Miroslavom FABIÁNOM na výučbu ľudového tanca. 
Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 1.6.-31.12.2011, na dobu 6 mesiacov, cena: 100,- € 
mesačne. 
 
 
K bodu 5. Schválenie Pracovného poriadku obecného úradu v Ražňanoch. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie Pracovný poriadok Obecného úradu 
v Ražňanoch. 
 Za Pracovný poriadok obecného úradu v Ražňanoch dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  / /   /  / / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /   / /  /   4 

 Pracovný poriadok Obecného úradu v Ražňanoch bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 6. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
II. polrok 2011. 
 Za Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011 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 2011 bol jednohlasne 
schválený. 
 
 
K bodu 7. Schválenie platu starostu obce v súvislosti s novelou zákona o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest - Zákon č. 253/1994. 
 
 Starosta obce predložil prítomným návrh zmeny platu starostu – v zmysle zákona NR 
SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest účinnom od 1.6.2011 prišlo k zmene platu starostu obce. Podľa § 3 zákona plat starostu 
je súčinnom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za 
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. l zákona, ktorý sa od 1.6.2011 znížil 
z 2,2 násobku na 1,98 násobok. Podľa § 4 ods.2 zákona sa plat starostu zvýši o 11 %, čím 
dosiahne pôvodnú výšku 1 691,- € (o 1,- € menej) v hrubom, 1.249, 04 € v čistom. 
 Za návrh zmeny platu starostu dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  / /   / / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /   / /     3 

 Návrh zmeny platu starostu bol jednohlasne schválený. 
 
 



 5 

K bodu 8. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
obce Ražňany za rok 2010. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu obce Ražňany za rok 2010. 
 Za odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ražňany za rok 
2010 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  / /   / / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /   / /     3 

 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ražňany za rok 
2010 bolo jednohlasne schválené. 
 
 
K bodu 9. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2010. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie záverečný účet obce Ražňany za rok 2010. 
 Za záverečný účet obce Ražňany za rok 2010 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  / /   / / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /   / /     3 

 Záverečný účet obce Ražňany za rok 2010 bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 10. Oboznámenie so záznamami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. 
polrok 2011. 
 
 Hlavný kontrolór oboznámil prítomných so záznamami kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra za I. polrok 2011. 
 Starosta obce predložil návrh, aby OcZ vzalo na vedomie oboznámenie so záznamami 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2011. 
 Za oboznámenie so záznamami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 
2011 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  / /   / / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /   / /     3 

 Oboznámenie so záznamami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2011 
vzalo OcZ jednohlasne na vedomie. 
 
 
K bodu 11. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 Posúdenie opodstatnenosti žiadosti a ich prípadné schválenie obecným 
zastupiteľstvom. 
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 Starosta obce predložil 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. Predpokladaná cena zrkadla cca. 200,-€. 
 Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  / /   / / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /   / /     3 

 Žiadosť bola jednohlasne schválená. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť p. Adely HORVÁTOVEJ, č. 158 o úľavu za vývoz 
TKO pre jej celú rodinu za roky 2005-2010, z dôvodu neprítomnosti v mieste trvalého 
bydliska. 
 OcZ neakceptovalo opodstatnenosť žiadosti o úľavu TKO s odvolaním sa na 
Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady č. 2/2006 zo dňa 12.12.2005 o podmienkach určovania a vyberania 
miestneho poplatku za KO a DSO, čl. IV., bod 1. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť p. Ľudmily BEDNÁROVEJ, č. d. 3 o vyriešenie 
problému s vodou, ktorá sa počas dažďových zrážok zdržiava na cestnej komunikácii, tým 
dochádza k poškodeniu domových oplotení a k sťaženým podmienkam pre chodcov. P. 
BEDNÁROVÁ doložila zoznam podpísaných obyvateľov ulice. 
 Stanovisko OcZ: Obec Ražňany požiada o reklamáciu Východoslovenskú vodárenskú 
spol.. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť p. Radúza PEŠTU, Ostrovany č. 201 o prenájom alebo 
kúpu pozemku p. č. 1223/1 v katastri obce Ražňany. 
 Stanovisko OcZ: Obec Ražňany nie je majiteľom predmetného pozemku a 
v Územnom pláne obce Ražňany tam nie je plánová výstavba rodinných domov. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť p. MUDr. Petra KOLENKU, Sabinov o poskytnutie 
informácie ohľadom cesty a inžinierskych sietí k jeho pozemku. 
 Stanovisko OcZ: Na vybudovanie cesty a inžinierskych sieti je potrebné odkúpiť 
pozemky neznámych vlastníkov. Momentálne na uskutočnenie výkupu pozemkov je ešte 
nutné doplniť súdno-znalecký posudok, čo bude zrealizované v mesiaci júl 2011 a vyčleniť 
dodatočné finančné prostriedky na ich vykúpenie (37.000,- €). 
 
 
K bodu 12. Rôzne. 
 
 Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtových opatrení – presun rozpočtových 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 
výdavky: 
- Rozpočtové opatrenie č. 2: 
 - v rámci oddielu 10701 
 - z položky rozpočtu 642026 RP1165 – Na dávku v hmotnej núdzi – záškoláci 
 - na položku 633011 RP1165 – Potraviny – záškoláci 
 - v celkovej sume 2 400,-€ 
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- Rozpočtové opatrenie č. 3: 
 - z položky rozpočtu 312001111 MOS zák. 112A – zo ŠR – MOS - 3 800,-€ 
 - na položku 31200111T1 AČ zák. 1177 – z ESF – 85 % + 3 230,-€ 
   31200111T2 AČ zák. 1177 – zo ŠR – 15% + 570,--€ 
 - v celkovej sume 3 800,-€ 
- Rozpočtové opatrenie č. 4: 
 - v rámci oddielu 01116 
 - z položky rozpočtu 614 – Odmeny - 5 000,-€ 
    635006 – Údržba budov - 1 413,-€ 
 - v rámci oddielu 09111 
 - z položky rozpočtu 614 – Odmeny - 4 000,-€ 
 - na oddiel 01116 
 - na položku rozpočtu 642012 – Odstupné + 10 413,-€ 
 - v celkovej sume 10 413,-€ 
- Rozpočtové opatrenie č. 5: 
 - v rámci oddielu 09111 
 - z položky rozpočtu 612001 – osobný príplatok 
 - na položku 612002 – ostatné príplatky 
 - v celkovej sume 2 100,-€ 
- Rozpočtové opatrenie č. 6: 
 - navýšenie rozpočtových prostriedkov schváleného rozpočtu, pričom sa menia 
celkové príjmy a celkové výdavky, a to: 
- príjmové položky rozpočtu: 
 - 212003 – Príjmy z prenajatých budov   + 200,-€ 
 - 292006 – Príjmy z náhrad poistného plnenia  + 14,-€ 
 - 292012 – Príjmy z dobropisov    + 526,-€ 
 - 312001 SODB – zo ŠR na sčítanie ODB   + 1 335,-€ 
 - 312001 UČ – P – zo ŠR na učebné pomôcky  + 33,-€ 
 - 312001 AČ – zo ŠR – AČ r. 2010    + 3 508,-€ 
- v celkovej sume 5 616,-€ 
- výdajové položky rozpočtu: 
 - 01116 633013 – Softvér a licencia    + 70,-€ 
 - 01116 634002 FAB – Servis a údržba Fabia  + 900,-€ 
 - 01116 634002 MALOT – Servis a údržba malotr.  + 800,-€ 
 - 01116 634002 ZET – Servis a údržba Zetor  + 200,-€ 
 - 0112 637012 – Poplatky a odvody   + 1 000,-€ 
 - 0620 642006 – Spoločný stavebný úrad Sabinov + 1 320,-€ 
 - 0830 637012 – Poplatky pre RTVS   + 223,-€ 
 - 10202 641006 – Spol. úrad pre opatr. službu  + 670,-€ 
 - 10701 642026 Deti – HN – na stravu pre deti v HN + 400,-€ 
 - 10701 642026 UČ-P- Na učebné pomôcky  + 33,-€ 
- v celkovej sume 5 616,-€. 
 
 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  / /   / / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /   / /     3 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
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 Starosta obce informoval prítomných o: 
-turistickom výlete na Kamennú, 
-výlete pre seniorov do Starej Ľubovni – zúčastnilo sa 17 účastníkov, 
- verejnom prerokovaní dňa 1.7.2011 ohľadom využitia ornej pôdy, 
- príprave ČEREŠŇOBRANIA dňa10.7.2011 – vystúpi MŠ, CZŠ, karatisti, mažoretky, 
Sabinovčan, Demetrivs, Jožko Bryndza a iní, 
- príprave nohejbalového turnaja dňa 23.7.2011. 
 
 Starosta obce navrhol výmenu vchodových dverí do troch pavilónov MŠ a do 
Obecného úradu v Ražňanoch – informoval prítomných o cenových ponukách jednotlivých 
firiem. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  / /   / / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /   / /     3 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 Starosta obce informoval prítomných o kúpe pozemkov v smere rómska osada od p. 
Františka KVAŠŇÁKA. 
 
 
K bodu 13. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 30.6.2011. 
(1 – 9) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 

1. Schválenie Pracovného poriadku Obecného úradu v Ražňanoch (Uznesenie č. 
42/2011). 

2. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011 
(Uznesenie č. 43/2011). 

3. Schválenie zmeny platu starostu obce od 1.6.2011 v zmysle zákona NR SR č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest podľa § 3, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 
národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,98 podľa § 4 
ods. l zákona. V zmysle § 4 ods. 2 zákona sa zvyšuje plat o 11 %, čím sa dorovná 
pôvodný plat 1 691,- € (o 1,-€ menej) v hrubom (Uznesenie č. 44/2011). 

4. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
Ražňany za rok 2010 (Uznesenie č. 45/2011). 

5. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2010 (Uznesenie č. 46/2011). 
6. Vzalo na vedomie oboznámenie so záznamami kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra za I. polrok 2011 (Uznesenie č. 47/2011). 
7. Schválenie žiadosti p. Mariána ELIAŠA na osadenie nerozbitného dopravného zrkadla 

na križovatke vedľa p. MIHOKA a p. TURLÍKA pri výjazde na hlavnú cestu smerom 
na Jarovnice (Uznesenie č. 48/2011). 

8. Schválenie zmeny rozpočtových opatrení – presun rozpočtových prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky - 
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rozpočtové opatrenie č. 2 až č. 5  opatrenie č. 6 – navýšenie rozpočtových 
prostriedkov schváleného rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a celkové 
výdavky (Uznesenie č. 49/2011). 

9. Schválenie výmeny vchodových dverí do troch pavilónov MŠ a do Obecného úradu 
v Ražňanoch (Uznesenie č. 50/2011). 

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

Za  / /   / / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /   / /     3 

 Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
 
 
K bodu 14. 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: 
 
Mgr. Kamil GOLODŽEJ  …………………………… 
 
p. Jozef MAŠĽÁR   …………………………… 


