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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 11.5.2018 od 19.00 hod. do 22.15 hod.  

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

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Využitie finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky. 
6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2018 – zmena rozpočtových opatrení.  
7. Schválenie Kúpnej zmluvy – pozemky pod chodníkom. 
8. Žiadosti občanov. 
9. Rôzne. 
10. Návrh uznesenia. 
11. Záver. 
 

 
 
Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
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K bodu 1. Otvorenie. 
 
 Starosta obce privítal poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a oboznámil poslancov 
s programom. 
 
      Za návrh programu dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

      Návrh programu bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
            Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Annu BALČÁKOVÚ a overovateľov 
zápisnice p. Igora REPASKÉHO a p. Martina ZBORAYA. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
 
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 
           Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Jozef HORŇÁK, p. Martin KOLARČÍK 
a Ing. Peter POLOHA. 
          Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 4. Kontrola uznesení. 
 
Uznesenie č. 81/2015 - plnené 
Schválenie zámeru na výstavbu nájomných bytov v lokalite PD. 
Uznesenie č. 3/2016 - plnené 
Schválenie 5% spolufinancovania z dotácie z operačného programu kvalita životného 
prostredia.  
Uznesenie č. 64/2016 - plnené 
Schválenie žiadosti p. Jozefa Mašľára, Ražňany 199, 082 61 o vytvorenie prechodu                  
pre chodcov medzi popisným číslom domu 199 a 131. 
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Uznesenie č. 29/2017 - plnené 
Schválenie žiadosti p. Juraja MIŠENKU, Sabinov, a to pod podmienkou, že obec odkúpi časť 
pozemku pod obecným chodníkom a navrhuje aby zvyšnú časť odkúpili vlastníci susediaci 
s pozemkami p. Juraja Mišenku. 
Uznesenie č. 30/2017 - plnené 
Schválenie žiadosti p. Martiny MOTÝĽOVEJ, Červenica pri Sabinove 240, a to pod 
podmienkou, že obec odkúpi časť pozemku pod obecným chodníkom a navrhuje aby zvyšnú 
časť odkúpili vlastníci susediaci s pozemkami p. Martiny Motýľovej. 
Uznesenie č. 36/2017 - plnené 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie Uznesenia č. 51/2016: 

- pravidelne monitorovať situáciu v rómskej osade, aby nedochádzalo k ďalšej stavbe 
domov, 

- rokovať so starostom obce Ostrovany. 
Uznesenie č. 60/2017 - plnené 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky obce Ražňany na odpredaj prebytočného 
majetku obce – motorového vozidla, prípojného vozidla a veľkoobjemových kontajnerov 
formou verejnej obchodnej súťaže takto: 

- traktor Zetor 8145, EČ: SB 560 AA, rok výroby 1987 farba červená, pojazdný, cena 
stanovená znalcom 3.352,- €     

- traktorová vlečka, BSS PS2 neplatné EČ: SN 29-01, cena stanovená znalcom 102,- € 
- veľkoobjemové kontajnery – 4 ks, rok výroby 1993,  
1. Minimálna kúpna cena je stanovená súdnym znalcom a šrotovnou cenou 

(kontajnery). 
2. Cenová ponuka musí obsahovať: 

a) identifikačné údaje navrhovateľa 
- právnická osoba: názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán, tel. kontakt 
- fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, tel. kontakt, 

b) cenovú ponuku na jednotlivú techniku a kontajnery, ktorá nesmie byť nižšia ako 
minimálny stanovená kúpna cena, 

c) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z . z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

3. Podmienky predkladania ponuky: 
a) Ponuka musí byť predložená v písomnej forme v slovenskom jazyku, 
b) Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk ako aj ponuky, ktoré 

neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. 
4. Termín a miesto predkladania ponúk: 

Lehota na doručovanie cenových ponúk je min. 15 dní od vyhlásenie súťaže. Ponuky 
je možné doručiť poštou na adresu: Obec Ražňany, 082 61 Ražňany 235 alebo osobne 
do podateľne Obecného úradu, v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka – 
technika (kontajnery) NEOTVÁRAŤ“ a so spiatočnou adresou navrhovateľa na 
obálke. 

5. Ďalšie podmienky: 
a) Obhliadku predmetu súťaže si možné dohodnúť po predchádzajúcom telefonickom 

dohovore na tel. č. 0905392530 so starostom obce Radovan Rokošným 
v pracovných dňoch od 8.00 do 16.30 hod.. 

b) Rozhodujúcim kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu je najvyššia 
ponúknutá cena za predaj techniky a kontajnerov. 

c) Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynutia termínu určeného na 
podávanie návrhov. 
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d) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek do podpisu kúpnej zmluvy 
odmietnuť všetky predložené návrhy a súťaž zrušiť. 

e) Vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného uchádzača o prijatí jeho návrhu 
ako aj účastníkov, ktorí neuspeli, o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného 
odkladu. 

f) Uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy sa uskutoční do 10 dní odo dňa odsúhlasenia 
odpredaja jednotlivej techniky uchádzačovi, ktorý ponúkol najvyššiu cenu 
Obecným zastupiteľstvom v Ražňanoch.  

g) Kúpna cena je splatná do 14 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
Záverečná informácia: 
Znenie súťažných podmienok o predmete súťaže je možné získať na adrese: Obec 
Ražňany, 082 61 Ražňany 235 alebo na stránke obce www.raznany.sk alebo e-mailom 
na adrese raznany@raznany.sk. 

Uznesenie č. 4/2018 - splnené 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2018/001.  
Uznesenie č. 5/2018) - splnené 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2018/002.  
Uznesenie č. 6/2018 - splnené 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2018/003.  
Uznesenie č. 7/2018) - splnené 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2018/004.  
Uznesenie č. 8 /2018 - splnené 
Vzatie na vedomie správu Hlavného kontrolóra obce Ražňany  z kontrolnej činnosti                  
za 2. polrok 2017. 
Uznesenie č. 9/2018 - splnené 

1. Schválenie: 
 a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom   

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR v rámci Výzvy č. VI. Prezídia hasičského 
a záchranného zboru 2018 pre projekt: Obnova požiarnej zbrojnice Ražňany 

 b) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške minimálne 5 %  
z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

Uznesenie č. 10/2018 - plnené 
Schválenie odkúpenie pozemkov od  Mgr. Kornélie KARNIŠOVEJ,  bytom Okružná 61, 064 
01 Stará Ľubovňa za sumu vo výške 1,50 € za 1 m². 
Uznesenie č. 11/2018 - splnené 
Schválenie žiadosti p. Jozefa NEHILU, bytom Ražňany 21, 082 61 o jednorazový finančný 
príspevok na ťažko zdravotne postihnuté deti Danielu a Máriu vo výške 200,- € na dieťa, 
spolu vo výške 400,- €, slovom: štyristo eur. 
Uznesenie č. 12/2018 - plnené 
Schválenie žiadosti p. Matúša KIŠEĽU, bytom Ražňany 285 o finančný príspevok vo výške 
500,- €, slovom: päťsto eur pre miestny kulturistický klub na zakúpenie posilňovacích 
zariadení. 
Uznesenie č. 13/2018 - splnené 
Schválenie CZŠ sv. Demetra, Ražňany, 082 61 Ražňany 240  dotáciu ŠKD pre r. 2018   vo 
výške 16.632,- €, slovom: šestnásťtisícšestotridsaťdva eur. 
Uznesenie č.  14/2018 - splnené 
Schválenie Smernice č. 1/2018 upravujúcej postup obce Ražňany pri vybavovaní sťažností.  
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K bodu 5. Využitie finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky. 
 
 
     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie návrh využitia 
finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky: doplnenie detského 
ihriska vo výške 2.500,- €, zastávka v strede obce vo výške 3.000,- €,  zábradlie v dolnej časti 
obce vo výške 3.000,- €,  obrubníky smerom do Uz. Šalgova vo výške 7.000,- € a doplatok 
prechodu pre chodcov vo výške 2.600,- € a zapojenie do rozpočtu do príjmu prostredníctvom 
finančných operácií rozpočtovým opatrením č. 2018/005 a v celkovej sume16.100,- €.   
    Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli využiť finančné prostriedky z rezervného fondu 
na kapitálové výdavky: obrubníky smerom do Uz. Šalgova vo výške 7.000,- €, zábradlie 
v dolnej časti obce vo výške 3.000,- € a doplatok prechodu pre chodcov vo výške 2.600,- € 
v celkovej sume 12.600,- €. 
  Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

    Poslanci obecného zastupiteľstva schválili využitia finančných prostriedkov z rezervného 
fondu na kapitálové výdavky: obrubníky smerom do Uz. Šalgova vo výške 7.000,- €, 
zábradlie v dolnej časti obce vo výške 3.000,- € a doplatok prechodu pre chodcov vo výške 
2.600,- € v celkovej sume 12.600,- €. 
 
    

 
K bodu 6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2018 – zmena rozpočtových opatrení. 
 
 
    Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2018/005. 
V súlade s ods. 2 písmenom a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému 
zastupiteľstvu návrh na  rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov 
schváleného bežného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky podľa 
tabuľkovej prílohy.  
Celkový objem presunu finančných prostriedkov je v príjmovej časti v sume 109 470,00 
a vo výdajovej časti bežného rozpočtu v sume 109 470,00 €. Ide o presun z dôvodu 
zmeny kódu zdroja. 
    Za vzatie na vedomie rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2018/005 dávam  hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

   Obecné zastupiteľstvo vzalo rozpočtové opatrenie na vedomie. 
 
 
    Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2018/006. 
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V súlade s ods. 2 písmenom a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému 
zastupiteľstvu návrh na  rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov 
schváleného bežné a kapitálového rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 
výdavky podľa tabuľkovej prílohy.  
Celkový objem presunu finančných prostriedkov je vo  výdajovej časti bežného a 
kapitálového rozpočtu v sume 3910,00 €. 
    Za vzatie na vedomie rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2018/006 dávam  hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

   Obecné zastupiteľstvo vzalo rozpočtové opatrenie na vedomie. 
          
   Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2018/007. 
V súlade s ods. 2 písmenom a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému 
zastupiteľstvu návrh na  rozpočtové opatrenie – zapojenie rezervného fondu do príjmových 
finančných operácií a do výdavkov kapitálového rozpočtu. 
Celkový objem zapojenia finančných prostriedkov je 12.600,- €. 
    Za schválenie rozpočtového opatrenia č. 2018/007 dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

   Poslanci obecného zastupiteľstva schválili prostriedky z rezervného fondu zapojením do 
rozpočtu do príjmu prostredníctvom finančných operácií a do kapitálových výdavkov 
rozpočtovým opatrením č. 2018/007 a v celkovej sume 12.600,- €.   
 
 
K bodu 7. Schválenie Kúpnej zmluvy – pozemky pod chodníkom. 
 
Starosta obce predložil na schválenie odkúpenie pozemkov pod chodníkom: 

- predávajúci Peter Miško predáva v katastrálnom území Ražňany, diel 1 o výmere 18 
m² a diel 2 o výmere 32 m² pričlenené k parcele C KN 657/9, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 206 m² kupujúcemu Obci Ražňany v celosti do výlučného 
vlastníctva, 

- predávajúci Eduard Miško predáva v katastrálnom území Ražňany, diel 3 o výmere 39 
m² pričlenený k parcele C KN 657/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 206 m² 
kupujúcemu Obci Ražňany v celosti do výlučného vlastníctva, 

- predávajúci Juraj Mišenko a Martina Motýľová predávajú v katastrálnom území 
Ražňany, diel 4 o výmere 96 m² pričlenený k parcele C KN 657/9, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 206 m² kupujúcemu Obci Ražňany, každý predávajúci svoj 
podiel v celosti, do výlučného vlastníctva, 

Kúpna cena bola stanovená Obecným zastupiteľstvom v Ražňanoch ako cena jednotková 
na 1,50- € za 1 m2, slovom jedno euro a päťdesiat centov za jeden meter štvorcový.   

 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           
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Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

       Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schvaľuje kúpu pozemkov podľa Kúpnej zmluvy zo 
dňa 30.04.2018. 
 
 
K bodu 8.  Žiadosti občanov. 
 
 
    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva podnet Ing. Petra Mihalika, 
bytom Matice Slovenskej 17, 083 01 Sabinov na rekonštrukciu a dobudovanie cesty smerom 
k pozemku bývalého JRD. 
Obec urobila opatrenia ohľadom cesty – bola vysypaná stavebná suť a vrchná vrstva bude 
upravená  frézovaným asfaltom. P. Turlík, ktorý má v tejto časti pozemok na cestu vysypal 
makadam. 
Záver: opatrenia už boli  urobené a prístup na súkromné pozemky bol zabezpečený. 
    Za dobudovanie cesty dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za           

Proti / / / /  / / / / 8 

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

    Dobudovanie cesty nebolo schválené. 
 
 
     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť Aeroklubu Sabinov 
o finančnú podporu medzinárodnej súťaže v bezmotorovom lietaní – ŠARIŠCUP GLIDING 
2018 vo výške 2.000,- €. 
    Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za           

Proti / / / /  / / / / 8 

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

     Žiadosť nebola schválená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na takúto súťaž. 
Ak Aeroklub Sabinov bude mať záujem obec poskytne dobrovoľníkov na výpomoc pri súťaži 
z malých obecných služieb. 
 
 
     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. Jozefa Horváta, 
Ražňany 164, 082 61 Ražňany o preloženie kábla obecného rozhlasu, z dôvodu zamedzovania 
kábla k dostavbe rodinného domu. 
  Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

    Žiadosť bola jednohlasne schválená.  
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   Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva reakciu Mgr. Kornélie 
Karnišovej, bytom Okružná 61, 064 01 Stará Ľubovňa na odpoveď obce Ražňany na 
odkúpenie pozemkov. S navrhovanou cenou súhlasí, ale okrem parciel, na ktorých je 
futbalové ihrisko. 
Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasia s návrhom odkúpiť pozemky za cenu 1,50 €/m² 
parcely č. EKN  612/2, 1431/2, 1454/2, 1454/1, 1432/2, 612/1 aj časť parciel č. 1396, 1397, 
1398 odkúpiť za cenu 1,50 €/m² z dôvodu, že v územnom pláne tieto parcely nie sú určené na 
výstavbu a sú určené ako športoviská. 
   Za odpredaj pozemkov dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za           

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

   Poslanci obecného zastupiteľstva schválili 
 
 
    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť CZŠ sv. Demetra, 
Ražňany, 082 61 Ražňany 240 o finančný príspevok na Školu v prírode vo výške 150,- €. 
   Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / /   / /  / 6 

Proti           

Zdržal sa    /    /  2 

Neprítomný     /     1 

      Žiadosť bola schválená. 
 
 
      Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. Petra Miška a p. 
Eduarda Miška, bytom Ražňany 302, 082 61 o opravu oporného múra chodníka na parcele č. 
157/1. Zároveň žiadajú o namontovanie zvodidiel k chodníku od hlavnej cesty z dôvodu 
častých dopravných nehôd. 
Vyjadrenie poslancov obecného zastupiteľstva: na  opravu oporného múra nie sú  vyčlenené 
finančné prostriedky v rozpočte na rok 2018.  
    Starosta obce požiada správcu cesty o vyjadrenie sa k namontovaniu zvodidiel k chodníku 
od hlavnej cesty z dôvodu častých dopravných nehôd. 
 
 
 
      Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť Materskej školy, 082 
61 Ražňany 237 o poskytnutie finančného príspevku na školský výlet. Približné náklady na 
cestovné činia 170,- €. 
   Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

   Žiadosť bola jednohlasne schválená. 
 
 
K bodu 9. Rôzne. 
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OSTROVANY – nelegálne stavby: 

- rómski občania Ostrovian požiadali Rímskokatolícku cirkev o odkúpenie pozemkov 
a navrhujú postaviť múr, ktorý oddelí katastre obcí. 

- Ing. Stračiak predložil poslancom harmonogram prác a navrhuje stretnutie na budúci 
týždeň. 

NAPOJME SA: 
-  dňa 3.5.2018 bolo v spoločenskom pavilóne stretnutie s riaditeľom VVS, prišlo 7 

rodín, projekt bude zrealizovaný ak bude nahlásených 20 rodín. 
ZBERNÝ DVOR : 

- stavebné práce sú uskutočnené aj zaplatené, 
- obci už prišli aj kontajnery, 
- stroje (traktor, vlečka) boli vysúťažené, ale firma odstúpila od zmluvy z tohto dôvodu 

obec požiadala o predĺženie lehoty a v najbližšej dobe sa začne nová súťaž cez EKS, 
- stojisko už je presunuté. 

KAŠTIEĽ: 
- obec má schválené verejné obstarávanie – stavebné práce bude vykonávať firma 

EKOSVIP. 
MŠ – nová: 

- verejné obstarávanie prešlo prvou kontrolou. 
DOTÁCIA Z ÚRADU VLÁDY: 

- obci bola schválená na sumu 10.000,- € na cestu okolo MŠ. 
 
 
INTERNET – odvolacie konanie. 
CESTA K RÓMSKEJ OSADE – sú urobené prípravné práce. 
DEŇ MATIEK bude dňa 13.5.2018. 
MDD spojené s varením guláša bude v sobotu 2.6.2018 na futbalovom ihrisku. Pri tejto akcii 
sa slávnostne otvorí multifunkčné ihrisko. 
ČEREŠŇOBRANIE bude dňa 30.6.2018. 
DOTÁCIA Z PSK – podaná na Časomieru na MI vo výške 1.460,- € (1000,- € - z PSK, 460,- 
€ - spolufinancovanie obce). 
DOTÁCIA NA DETSKÉ IHRISKO – požiadaná na výšku 13.000,- €. 
 
 
 
K bodu 10. Návrh uznesenia. 
 
 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 11.5.2018. 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje využitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na 
kapitálové výdavky: obrubníky smerom do Uz. Šalgova vo výške 7.000,- €, zábradlie 
v dolnej časti obce a doplatok prechodu pre chodcov vo výške 2.600,- € v celkovej sume 
12.600,- € (Uznesenie č. 15/2018) 

2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2018/005 (Uznesenie            
č. 16/2018).  
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3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2018/006 (Uznesenie č. 
17/2018). 

4. Obecné zastupiteľtsvo schvaľuje prostriedky z rezervného fondu zapojením do rozpočtu 
do príjmu prostredníctvom finančných operácií a do kapitálových výdavkov rozpočtovým 
opatrením č. 2018/007 a v celkovej sume 12.600,- € (Uznesenie č. 18/2018).   

5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemkov: 
- predávajúci Peter Miško predáva v katastrálnom území Ražňany, diel 1 o výmere 18 

m² a diel 2 o výmere 32 m² pričlenené k parcele C KN 657/9, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 206 m² kupujúcemu Obci Ražňany v celosti do výlučného 
vlastníctva, 

- predávajúci Eduard Miško predáva v katastrálnom území Ražňany, diel 3 o výmere 39 
m² pričlenený k parcele C KN 657/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 206 m² 
kupujúcemu Obci Ražňany v celosti do výlučného vlastníctva, 

- predávajúci Juraj Mišenko a Martina Motýľová predávajú v katastrálnom území 
Ražňany, diel 4 o výmere 96 m² pričlenený k parcele C KN 657/9, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 206 m² kupujúcemu Obci Ražňany, každý predávajúci svoj 
podiel v celosti, do výlučného vlastníctva, 

Kúpna cena bola stanovená Obecným zastupiteľstvom v Ražňanoch ako cena jednotková 
na 1,50- € za 1 m2, slovom jedno euro a päťdesiat centov za jeden meter štvorcový 
(Uznesenie č. 19/2018). 

6. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podnet Ing. Petra Mihalika, bytom Matice Slovenskej 
17, 083 01 Sabinov na rekonštrukciu a dobudovanie cesty smerom k pozemku bývalého 
JRD. Dôvod: Obec urobila opatrenia ohľadom cesty – bola vysypaná stavebná suť 
a vrchná vrstva bude upravená  frézovaným asfaltom. P. Turlík, ktorý má v tejto časti 
pozemok na cestu vysypal makadam. Záver: opatrenia už boli  urobené a prístup na 
súkromné pozemky bol zabezpečený (Uznesenie č. 20/2018). 

7. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Aeroklubu Sabinov o finančnú podporu 
medzinárodnej súťaže v bezmotorovom lietaní – ŠARIŠCUP GLIDING 2018 vo výške 
2.000,- €. Dôvod: nedostatok finančných prostriedkov na takúto súťaž. Ak Aeroklub 
Sabinov bude mať záujem obec poskytne dobrovoľníkov na výpomoc pri súťaži z malých 
obecných služieb (Uznesenie č. 21/2018). 

8. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jozefa Horváta, Ražňany 164, 082 61 
Ražňany o preloženie kábla obecného rozhlasu, z dôvodu zamedzovania kábla k dostavbe 
rodinného domu (Uznesenie č. 22/2018). 

9. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpiť pozemky za cenu 1,50 €/m² parcely č. EKN  
612/2, 1431/2, 1454/2, 1454/1, 1432/2, 612/1 aj časť parciel č. 1396, 1397, 1398 odkúpiť 
za cenu 1,50 €/m² z dôvodu, že v územnom pláne tieto parcely nie sú určené na výstavbu 
a sú určené ako športoviská (Uznesenie č. 23/2018). 

10. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť CZŠ sv. Demetra, Ražňany, 082 61 Ražňany 
240 o finančný príspevok na Školu v prírode vo výške 150,- €, slovami: jedenstopäťdesiat 
eur (Uznesenie č. 24/2018). 

11. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Materskej školy, 082 61 Ražňany 237 
o poskytnutie finančného príspevku na školský výlet. Približné náklady na cestovné činia 
170,- € (Uznesenie č. 25/2018). 

 
          
Obecné zastupiteľstvo vzalo uznesenia na vedomie. 
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K bodu 11. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Ražňanoch. 
 
 
 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
 
 
Zapisovateľ: 
Anna BALČÁKOVÁ                   …………………………… 
 
Overovatelia: 
Igor REPASKÝ            …………………………… 
 
 
Martin ZBORAY   …………………………… 


