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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 22.11.2019 od 18.00 do 23.30 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:             Ing. Karol BALČÁK,  

                                                           Bc. Imrich HORŇÁK    

                                                           Ing. Jozef HORŇÁK,     

                                                           Gabriel JUSKO 

  Viliam KIŠEĽA, 

              Martin KOLARČÍK,                                      

                                                Ing. Peter POLOHA,                                                             

     Ing. Vladimír STRAČIAK. 

- neprítomní:              Peter SOLÁR.                                 

  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  

  - zapisovateľ:  Adriana REPASKÁ 

  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 

  - hostia:                      Jozef FRӦHLICH 

                                                           Štefan LEŠČÁK             

                                                            

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2019 – zmena rozpočtových opatrení. 

6. Schválenie VZN č. 3/2019 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre 

Ražňany. 

7. Žiadosti občanov. 

8. Rôzne. 

9. Interpelácie. 

10. Záver. 
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Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie. 

 

 Starosta obce privítal poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a oboznámil poslancov             

s programom: 

 

      Za program dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /  / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        /  1 

      Program bol jednohlasne schválený. 

 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

                  Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Adrianu REPASKÚ a overovateľov 

zápisnice Ing. Petra POLOHU a Ing. Jozefa HORŇÁKA. 

 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /  / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        /  1 

           Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 

  Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Vladimír STRAČIAK, Ing. Karol 

BALČÁK a p. Viliam KIŠEĽA. 

 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /  / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        /  1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
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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. 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. 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. 23/2018 - plnené 
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. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku od Slovenského pozemkového 

fondu, KN – C, p. č. 672/5, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 238 m²,                   

LV č. 1357 za cenu 1.500,- € (slovom: jedentisícpäťsto eur) určenú znaleckým posudkom 

č. 81/2017. 

Uznesenie č. 45/2018 - plnené 
Obecné zastupiteľstvo poveruje Ing. Vladimíra Stračiaka, aby zastupoval starostu obce 

Radovana Rokošného v rokovaní s právnikom ohľadom rómskej problematiky. 

Uznesenie č. 67/2018 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu vo výške 1,50 € za 1 m² za výkup pozemkov na 

bývalom PD pod a v okolí budovy, ktorá je vo vlastníctve obce podľa geometrického plánu 

vyhotoveného firmou GEODUS. 

Uznesenie č. 23/2019 - plnené 
Obecné zastupiteľstvo navrhuje, aby starosta obce vstúpil do jednania s majiteľmi ohľadom 

kúpy pozemov pod ulicou „Pečovec“ za sumu 1,50 € za  1 m². 

Uznesenie č. 38/2019 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 2. polrok 

2019 s doplnením kontroly: 

 Kontrola nedoplatkov za vývoz TKO, 

 Kontrola nadčasov učiteliek v MŠ. 

Uznesenie č. 44/2019 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Mgr. Petra JANIGU, Šancová 4012/58, 811 05 

Bratislava – Staré Mesto o zámenu pozemkov: 

- časť pozemku vo vlastníctve žiadateľa, LV č. 2030, parc. č. 219/7, k. ú. Ražňany, druh 

pozemku záhrada o výmere 7,28 m², 

za 

- časť pozemku vo vlastníctve Obce Ražňany, LV č. 1115, parc. č. 1502/2, k. ú. 

Ražňany, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 7,28 m². 

Uznesenie č. 46/2019 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu od Mgr. Kornélie KARNIŠOVEJ, Okružná 61, Stará 

Ľubovňa spoluvlastnícky podiel pozemkov parc. č. E – KN 1431/2, 1454/1, 1432/2 a 612/1. 
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Uznesenie č. 50/2019 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Mareka Štofaníka, Uzovský Šalgov č. 162, p. 

Maroša Juska, Bodovce č. 107 a p. Emila Juska, Bodovce č. 37 o vykonanie zmien územného 

plánu obce Ražňany: Zmeny a doplnky č. 6/2019 na pozemkoch vedené Správou katastra 

Sabinov, v kat. území obce Ražňany: 

- E KN – LV 1893, č. p. 1599/32, o výmere 8655 m², 

- E KN – LV 1107, č. p. 1599/31, o výmere 5755 m², 

- E KN – LV 1892, č. p. 1599/30, o výmere 2878 m², 

- E KN – LV 1891, č. p. 1599/29, o výmere 2878 m², 

- E KN – LV 1860, č. p. 1599/28, o výmere 5755 m², 

- E KN – LV 1818, č. p. 1599/27, o výmere 5754 m². 

Plochy, ktoré sú v súčasnom územnom pláne určené na poľnohospodársku výrobu budú 

prevedené na plochy viacúčelové s využitím v prvej fáze na investičný zámer ťažby štrkov 

s následnou úpravou plôch pre agroturistický, športovo – rekreačný areál. 

Zmenu územného plánu obce bude hradiť investor z vlastných prostriedkov bez zaťaženia 

rozpočtu obce Ražňany. 

Uznesenie č. 56/2019 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Mgr. Jozefa SZMOLKU, Komenského 

761/33, Sabinov, p. Patrika CEHELSKÉHO, 17. novembra 377/20, Sabinov a Františka 

MIŠKAYA, DIS. art., Matice slovenskej 612/4, Sabinov o riešeniu problému s dažďovou 

vodou, ktorá v čase dažďa, búrok a intenzívneho topenia sa snehu spôsobuje zaplavovanie 

pozemkovej na parc. č. 764/21, 764/28, 764/32, 764/20, 764/33, 764/25, 764/26 a 764/27. 

Uznesenie č. 58/2019 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového 

spoluvlastníctva so Slovenským pozemkovým fondom. 

 Predmetom dohody je zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemkom, 

ktoré sa nachádzajú v k.ú. Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov: 

-    parcela KN C p. č. 234/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 77 

m2, ktorý je zapísaný na  liste vlastníctva č. 2039 a je v spoluvlastníctve Účastníka 2 

pod B7 v podiele 1/2 - ica z celku, Účastníka 3 pod B2 v podiele 1/4 – ina z celku a 

nezisteného vlastníka pod B1 Benediková Anna (r. Fabianová) v podiele 1/4 - ina 

z celku, 

-    parcela KN C p. č. 234/25, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 698 

m2, ktorý je zapísaný na  liste vlastníctva č. 2039 a je v spoluvlastníctve Účastníka 2 

pod B7 v podiele 1/2 - ica z celku, Účastníka 3 pod B2 v podiele 1/4 – ina z celku a 

nezisteného vlastníka pod B1 Benediková Anna (r. Fabianová) v podiele 1/4 - ina 

z celku, 

- parcela KN C p. č. 234/22 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 862 

m2, ktorý je zapísaný na  liste vlastníctva č. 2041 a je v spoluvlastníctve Účastníka 2 

pod B13 v podiele  25/28 – in z celku, pod B14 v podiele 2/24 -in z celku (spolu 41/42 

-in z celku) a nezisteného vlastníka pod B1  Karnišová Mária (r. Soľárová, manž. Michal)  

v podiele 3/126 – ina z celku, 

- parcela KN C p.č. 234/23, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 563 

m2, ktorý je zapísaný na  liste vlastníctva č. 2040 a je v spoluvlastníctve Účastníka 2 

po B14 v podiele 19/36 – in z celku a nezisteného vlastníka pod B1  Ďžačovská Anna 

(r. Kvašňáková) v podiele 8/144 -in z celku, pod B2 Kvašňák Štefan (manž. Alžbeta) v 

podiele 8/144 -in z celku, pod B3 Ďžačovská Anna (r. Kvašňáková) v podiele 12/144 -
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in z celku, pod B4 Vodná Margita (r. Džačovská) v podiele 1/144 -in z celku, pod B5 

Džačovský Ján, Hrušovská MM, Ostrava v podiele 1/144 -in z celku, pod B7 

Valenčinová Alžbete (r. Džačovská) v podiele 3/144 -in z celku, pod B8 Džačovská 

Mária v podiele 3/144 -in z celku, pod B9 Kvašňák Štefan (manž. Alžbeta r. 

Dobrovičová)  v podiele 16/144-in z celku a pod B10 Kvašňáková Alžbeta (r. 

Dobrovičová) v podiele 16/144 -in z celku, 

- parcela  KN C p.č. 234/24, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 43 

m2, ktorý je zapísaný na  liste vlastníctva č. 2040 a je v spoluvlastníctve Účastníka 2 

po B14 v podiele 19/36 – in z celku a nezisteného vlastníka B1  Ďžačovská Anna (r. 

Kvašňáková) v podiele 8/144 -in z celku, pod B2 Kvašňák Štefan (manž. Alžbeta) v 

podiele 8/144 -in z celku, pod B3 Ďžačovská Anna (r. Kvašňáková) v podiele 12/144 -

in z celku, pod B4 Vodná Margita (r. Džačovská) v podiele 1/144 -in z celku, pod B5 

Džačovský Ján, Hrušovská MM, Ostrava v podiele 1/144 -in z celku, pod B7 

Valenčinová Alžbete (r. Džačovská) v podiele 3/144 -in z celku, pod B8 Džačovská 

Mária v podiele 3/144 -in z celku, pod B9 Kvašňák Štefan (manž. Alžbeta r. 

Dobrovičová)  v podiele 16/144-in z celku a pod B10 Kvašňáková Alžbeta (r. 

Dobrovičová) v podiele 16/144 -in z celku, 

- parcela KN C p.č. 234/28 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 211 

m2, ktorý je zapísaný na  liste vlastníctva č. 2040 a je v spoluvlastníctve Účastníka 2 

po B14 v podiele 19/36 – in z celku a nezisteného vlastníka vlastníka B1  Ďžačovská 

Anna (r. Kvašňáková) v podiele 8/144 -in z celku, pod B2 Kvašňák Štefan (manž. 

Alžbeta) v podiele 8/144 -in z celku, pod B3 Ďžačovská Anna (r. Kvašňáková) v 

podiele 12/144 -in z celku, pod B4 Vodná Margita (r. Džačovská) v podiele 1/144 -in 

z celku, pod B5 Džačovský Ján, Hrušovská MM, Ostrava v podiele 1/144 -in z celku, 

pod B7 Valenčinová Alžbete (r. Džačovská) v podiele 3/144 -in z celku, pod B8 

Džačovská Mária v podiele 3/144 -in z celku, pod B9 Kvašňák Štefan (manž. Alžbeta 

r. Dobrovičová)  v podiele 16/144-in z celku a pod B10 Kvašňáková Alžbeta (r. 

Dobrovičová) v podiele 16/144 -in z celku, 

- parcela KN p.č. C 234/27 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 214 

m2, ktorý je zapísaný na  liste vlastníctva č. 2037 a je v spoluvlastníctve Účastníka 2 

pod B8 v podiele 1/8 – ina z celku, pod B15 v podiele 31/40 – in z celku  (celkovo 

36/40 – in z celku)  a nezisteného vlastníka pod B1 Tulejová Žofia v podiele 1/20 – ina 

z celku, pod B2 Tuleja Ján v podiele 1/20 – ina z celku, 

- parcela KN C p.č. 234/29, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 m2, 

ktorý je zapísaný na  liste vlastníctva č. 2041 a je v spoluvlastníctve Účastníka 2 pod 

B13 v podiele  25/28 – in z celku, pod B14 v podiele 2/24 -in z celku (spolu 41/42 - in 

z celku) a nezisteného vlastníka nezisteného vlastníka pod B1  Karnišová Mária  

(r. Soľárová, manž. Michal) v podiele 3/126 – in z celku („ďalej len pozemky“). 

Uznesenie č. 65/2019 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vykonať obhliadku v k. ú. obce Ražňany pri 

rómskej osade v Ostrovanoch. 

Uznesenie č. 66/2019 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2019/016. 

Uznesenie č. 67/2019 - splnené 
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Obecné zastupiteľstvo deleguje Bc. Imricha HORŇÁKA za zástupcu zriaďovateľa                

do Rady školy pri MŠ Ražňany. 

Uznesenie č. 68/2019 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenia sa do výzvy - program Obnovme si svoj dom na 

rok 2020 pre podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov 

v kritickom stavebno – technickom stave. Spolufinancovanie obce je 5 %. 

Uznesenie č. 69/2019 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v územnom pláne premiestnenie trasy navrhnutej 

cykloturistickej komunikácie do pozemku p. č. 1629/1 EKN k. ú. Ražňany a zmenu 

funkčného využitia plochy poľnohospodárskej pôdy p. č. 1630/1 využívanej na 

poľnohospodársku výrobu na funkciu cykloturistického chodníka. 

Uznesenie č. 70/2019- splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie kontroly hlavnej kontrolórke – analýza príjmov 

a výdavkov za obdobie od 1 – 9/2019. 

 

HOSTIA: 

P. Jozef Fröhlich a p. Štefan Leščák – prišli na obecné zastupiteľstvo ohľadom výstavby 

rodinných domov na parc. č. 1594/66, predložili vyjadrenie z Dopravného úradu. Poslanci 

obecného zastupiteľstva im vysvetlili, že by musela byť ďalšia zmena územného plánu obce. 

 

 

    Starosta obce informoval prítomných ohľadom štátneho stavebného dohľadu v rómskej 

osade v Ostrovanoch – 6 domov je rozostavaných, stavebné práce budú pozastavené. 

Stavebný úrad vyzve stavebníkov o doloženie všetkých potrebných dokladov k zlegalizovaniu 

stavieb- „rodinný dom“.  

 

 

 

K bodu 5. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2019 – zmena rozpočtových opatrení. 

 

      

     Starosta obce Ražňany predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Ražňanoch na prerokovanie 

návrh na zmenu rozpočtu. 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 vo výdajovej časti bežného rozpočtu 

v sume 10 031,00 €.  

      

    Za vzatie na vedomie dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /  / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        /  1 

     

Uznesenie č. 71/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2019/017. 
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     Starosta obce Ražňany predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Ražňanoch na prerokovanie 

návrh na zmenu rozpočtu. 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 – navýšenie  

rozpočtových prostriedkov schváleného kapitálového  rozpočtu, pričom sa menia celkové 

príjmy a celkové výdavky podľa tabuľkovej prílohy.  

Celkový objem navýšenia finančných prostriedkov je v príjmovej a vo výdajovej časti 

kapitálového rozpočtu v sume  13 950,00 €.  

 

    Za vzatie na vedomie dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /  / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        /  1 

     

Uznesenie č. 72/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2019/018. 

 

 

    Starosta obce Ražňany predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Ražňanoch na prerokovanie 

návrh na zmenu rozpočtu. 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 vo výdajovej časti bežného rozpočtu 

v sume 20 015,00 €.  

 

  Za schválenie dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /  / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        /  1 

     

Uznesenie č. 73/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2019/019. 

 

Poslanci poverujú starostu obce napísať list Spoločnosti Šariš ohľadom finančných 

prostriedkov na podporu verejnoprospešných aktivit. 

 

 

 

K bodu. 6. Schválenie VZN č. 3/2019 o sociálnych službách poskytovaných 

v Komunitnom centre Ražňany. 

 

    Starosta obce predložil  obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh VZN č. 3/2019                            

o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre Ražňany. 
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    Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /  / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        /  1 

 

Uznesenie č. 74/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2019 o sociálnych službách poskytovaných 

v Komunitnom centre Ražňany. 

 

 

 

K bodu. 7. Žiadosti občanov. 

 

 

     Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Zuzany GUBČÍKOVEJ                  

o vytvorenie pietneho miesta pre nenarodené deti na obecnom cintoríne. 

 

     Za žiadosť dávam hlasovať: 
  BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /  / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        /  1 

     

Uznesenie č. 75/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Zuzany GUBČÍKOVEJ o vytvorenie 

pietneho miesta pre nenarodené deti na obecnom cintoríne s tým, že je potrebné 

doplnenie špecifikácie predmetu žiadosti. 

 

 

 

     Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Alžbety NOVOTNEJ                           

o finančný príspevok z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nezvládania výdavkov                 

na domácnosť, na lieky, liečbu a dopravu při častých návštěvách lekárov. 

 

    Za žiadosť dávam hlasovať: 
  BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /  / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        /  1 

 

 

Uznesenie č. 76/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre p. Alžbetu NOVOTNÚ finančný príspevok                      

vo výške 50,- €, slovom: päťdesiat eur. 
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K bodu. 8. Rôzne. 

 

 

   Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie odmenu za rok 

2019 pre hlavnú kontrolórku Ing. Máriu Galeštokovú vo výške 200,- €. 

Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /  / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        /  1 

 

Uznesenie č. 77/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu za rok 2019 pre hlavnú kontrolórku                    

Ing. Máriu Galeštokovú vo výške 200,- €, slovom: dvesto eur. 

 

 

 

    Starosta obce predložil návrh poslancom obecného zastupiteľstva  zapojenia sa do výzvy  

v podopatrení 7.2 PRV SR 2014-2020, ktorú vyhlásilo Občianske združenie MAS 

Sabinovsko, o. z.: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE. 

Oprávnené činnosti: Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, 

námestí, parkov a pod. V rámci žiadosti bude podaný projekt na chodník v parku: Park – 

kultúrna národná pamiatka, objekt: SO – 01 Chodníky a spevnené plochy: chodník č. 3 

v dĺžke 251,60 m. 

Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /  / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        /  1 

 

Uznesenie č. 78/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenia sa do výzvy v podopatrení 7.2 PRV SR 2014-

2020, ktorú vyhlásilo Občianske združenie MAS Sabinovsko, o. z.: Podpora na investície 

do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých 

rozmerov vrátane investícií do energie z OZE. Oprávnené činnosti: Zlepšenie vzhľadu 

obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod. V rámci žiadosti 

bude podaný projekt na chodník v parku: Park – kultúrna národná pamiatka, objekt: 

SO – 01 Chodníky a spevnené plochy: chodník č. 3 v dĺžke 251,60 m. 

 

 

     Starosta obce informoval prítomných ohľadom žiadostí o dotácie z rozpočtu obce na rok 

2020: 

- Futbalový klub FC Ražňany – 10.000,00 € 

- ŇARŠANKA – 4.000,00 € 

- Športový klub – 1.600,00 € 

- DHZ – 5.428,80 € 

    Poslanci navrhujú poskytnúť dotáciu na rok 2020 v takej výške ako v roku 2019 (výnimka 

DHZ a kulturisti). 
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Za návrh dávam hlasovať: 

 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /  / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        /  1 

 

 

Uznesenie č. 79/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na zapracovanie do rozpočtu na rok 2020 

dotácie z rozpočtu obce pre nasledujúce zložky: NARŠANKA – 2.500,00 €, Športový 

klub – 1.000,00 €, DHZ – 5405,00 €, FC RAŽŇANY – 9.000,00 €, kulturistický klub – 

1.800,00 €. 

 

 

Starosta obce informoval prítomných ohľadom: 

- odpadov – poslanci navrhli sfunkčniť dočasné zberné miesto, 

- poplatkov za TKO na rok 2020 – starosta obce navrhol zvýšiť na 13,- €, poslanci 

navrhujú zvýšiť na 16,- €, 

- návrhu rozpočtu na rok 2020 – podrobnejšie informoval ohľadom kapitálového 

rozpočtu, vysvetlil situáciu na ulici Pečovec, poslanci navrhli vytvoriť prebytkový 

rozpočet v sume 50.000,00 €, 

- investíciách, ktoré sa uskutočnili v roku 2019, o nákupe nádob na sklo a o žiadosti 

zvýšenia intervale vývozu plastov, 

- verejného zhromaždenia – poslanci navrhujú nezvolať verejné zhromaždenie z dôvodu 

minuloročných nízkych účastí občanov, 

- výherných automatoch – petícia, 

- ceny za práce malotraktorom – je potrebné zvýšiť poplatok – 5,- € fixný poplatok,    

30,- € / 1 hod. práce malotraktorom. 

 

 

K bodu. 9. Interpelácie. 

 

Hlavná kontrolórka predložila analýzu príjmov a výdavkov a vysvetlili nedoplatky na daniach 

a TKO. 

 

Poslanec p. Imrich Horňák navrhuje premiestniť z CZŠ sv. demetra defibrilátor na budovu 

obecného úradu, aby bol potrebný pri prvej pomoci,  je potrebné dokúpiť skrinku za 600,- €.  

 

Riaditeľka MŠ Ražňany dala požiadavku cez p. Imricha Horňáka, aby mohli využívať deti 

z MŠ miestnosť pri ŠJ, ktorú využíva ŇARŠANKA. 

 

P. Imrich Horňák sa pýtal, či smerom na Sabinov by sa dala dať značka o prechod cyklistov 

na cyklistický chodník. 
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K bodu. 10. Záver. 

 

     Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Ražňanoch. 

 

 

 

 

 

 

 

         Radovan ROKOŠNÝ 

                starosta obce 

 

 

Zapisovateľ: 

p. Adriana REPASKÁ  …………………………… 

 

Overovatelia: 

Ing. Peter POLOHA              …………………………… 

 

 

Ing. Jozef HORŇÁK   …………………………… 


