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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 23.4.2020 od 18.00 do 21.30 hod. 

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

                Bc. Imrich HORŇÁK, 

 Ing. Jozef HORŇÁK, 

 Gabriel JUSKO, 

 Viliam KIŠEĽA, 

                                                           Ing. Peter POLOHA 

                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK. 

                        - neprítomný:             Martin KOLARČÍK, 

                                                           Peter SOLÁR. 

  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  

  - zapisovateľ:  Adriana REPASKÁ 

  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 

  - hostia:   

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

5. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2020 – zmena rozpočtových opatrení. 

6. Schválenie VZN č. 1/2020 obce Ražňany o pravidlách umiestňovania herní a kasín na    

    území obce Ražňany. 

7. Návrhy občanov na zmenu územného plánu obce Ražňany. 

8. Obstarávanie a prerokovanie Zmien a doplnkov č. 7/2020 ÚPN-O Ražňany. 

9. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019, Správa z kontroly   

    vyúčtovania dotácií za rok 2019. 

10. Žiadosti občanov. 

11. Rôzne. 

12. Interpelácie. 

13. 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 / / /  /  /  / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /  /  /  3 

       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 / / /  /  /  / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /  /  /  3 

           Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 

  Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Viliam KIŠEĽA, Ing. Vladimír STRAČIAK,             

Ing. Karol BALČÁK. 

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

Za / / /  /  /  / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /  /  /  3 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 4. Kontrola uznesení. 

 

 

Uznesenie č. 1/2020 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2020: 

Mesiac Plán aktivít 

Február Obecná zabíjačka 

Obecný ples 

Marec Stolnotenisový turnaj 
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Apríl Veľkonočný jarmok – výstava kraslíc v priestoroch OcÚ 

Máj Deň matiek 

Jún MDD + Varenie guľaša 

Čerešňobranie 

Júl Memoriál p. Miška – futbalový turnaj 

August Memoriál p. Cicmana – hasičská súťaž 

Nohejbalový turnaj 

September Obecný výlet 

Výlet dôchodcov 

Október Moji starkí – kultúrny program, posedenie rodičov a starých rodičov 

December Mikuláš s rozsvietením stromčeka 

Silvestrovský program 

Uznesenie č. 2/2020 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Miroslava Fabiána o  zvýšenie poplatku za školu 

tanca zo sumy 150,- € mesačne (8 skúšok x 18,75 €) na 200,- € mesačne (8skúšok x      25,- 

€). 

Uznesenie č. 3/2020 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo navrhuje osloviť odborne spôsobilú osobu ohľadom zmeny územného 

plánu a naplánovať stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva ohľadom územného plánu 

do najbližšieho obecného zastupiteľstva - do 13.3.2020. 

Uznesenie č. 4/2020 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie pietneho miesta pre nenarodené deti bez uchovania 

pozostatkov. 

Uznesenie č. 5/2020 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru 

Ražňany. 

         Uznesenie č. 6/2020 - plnené 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí  o poskytnutie  

dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb 

a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020. Výška 

spolufinancovania obce je minimálne 5 % z celkových výdavkov. 

Uznesenie č. 7/2020 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zopakovať žiadosť na výstavbu a interiérové vybavenie 

materskej školy  z regionálneho príspevku. 

Uznesenie č. 8/2020 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení: 

Predseda: Gabriel Jusko 

Člen:         Viliam Kišeľa 

Člen:         Bc. Imrich Horňák 

 

 

 

 

K bodu 5. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2020 – zmena rozpočtových opatrení. 

 

        Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2020001. 

V súlade s ods. 2 písm. e) §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.  



 

 4 

Celkový objem presunu finančných prostriedkov je vo výdavkovej časti bežný rozpočet 

v sume 630,00 eur. 

Ide o presun v rámci oddielu školská jedáleň z položky réžia školskej jedálne-všeobecný 

materiál na položku réžia školskej jedálne-údržba prevádzkových strojov v sume 630,00 eur. 

     

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

Za / / /  /  /  / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /  /  /  3 

 

Uznesenie č. 9/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením                         

č. 2020001. 

 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2020002. 

V súlade s ods. 2 písm. e) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu : 

rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov schváleného bežného rozpočtu, 

pričom sa nemenia celkové príjmy a menia celkové výdavky.  

Celkový objem presunu finančných prostriedkov je vo výdavkovej časti bežného rozpočtu 

v sume 3 360,00 eur.  

 

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

Za / / /  /  /  / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /  /  /  3 

 

Uznesenie č. 10/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2020002. 

 

 

K bodu 6. Schválenie VZN č. 1/2020 obce Ražňany o pravidlách umiestňovania herní a 

kasín na území obce Ražňany. 

 

 

     Starosta obce oboznámil poslancov o Petícii – za zákaz herní a kasín na území obce 

Ražňany – petícia spĺňa nároky zákona č. 30/2019  o hazardných hrách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (392 podpisov) a predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh 

VZN č. 1/2020 obce Ražňany o pravidlách umiestňovania herní a kasín na území obce 

Ražňany. 

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

Za / / / / /  /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /  /  2 
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Uznesenie č. 11/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2020 obce Ražňany o pravidlách 

umiestňovania herní a kasín na území obce Ražňany. 

 

 
     

 

K bodu 7. Návrhy občanov na zmenu územného plánu obce Ražňany. 

 

 

     Starosta obce prečítal poslancom žiadosť Ing. Lukáša SMETANKU o zmenu územného 

plánu týkajúcej sa čísla parciel 767 a 768 k. ú. Ražňany. Uvedené parcely chce zaradiť do 

zmeny územného plánu jako zrušenie (preloženie) plánovanej cestnej komunikácie na 

dotknutých parcelách. 

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

Za / / / / /  /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /  /  2 

 

Uznesenie č. 12/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ing. Lukáša SMETANKU                         

o zmenu územného plánu týkajúcej sa čísla parciel 767 a 768 k. ú. Ražňany. 

 

 

    Starosta obce prečítal poslancom žiadosť p. Moniky DZURIKOVEJ o zmenu územného 

plánu obce k parcelám č. 717/47 a 1585/34 z dôvodu výstavby rodinných domov a 

prístupovej cesty. V súčasnej době je táto cesta vo výhľade zmeny územného plánu. 

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

Za / / / / /  /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /  /  2 

 

 

Uznesenie č. 13/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Moniky DZURIKOVEJ o zmenu 

územného plánu obce k parcelám č. 717/47 a 1585/34 z dôvodu výstavby rodinných 

domov a prístupovej cesty. 

 

 

    Starosta obce prečítal poslancom žiadosť p. Jozefíny FRÖHLICHOVEJ o zakreslenie do 

územného plánu parcelu p. č. 1594/68 o výmere 23 020 m². 

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

Za / / / / /  /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /  /  2 
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Uznesenie č. 14/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jozefíny FRÖHLICHOVEJ o 

zakreslenie do územného plánu parcelu p. č. 1594/68 o výmere 23 020 m². 

 

 

    Starosta obce prečítal poslancom žiadosť p. Mareka VEREŠPEJA, v ktorej navrhuje 

zmenu ÚPN-O Ražňany zmenou finkčného využitia pozemku registra C KN parcela č. 

771/5 z funkcie prepojovacieho úseku navrhovanej miestnej komunikácie a športovej 

vybavenosti pre priľahlú obytnú zónu na funkčné využitie plochy rodinných domov 

tvorené zastavanou časťou rodinných domov a priľahlými záhradami. 

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

Za / / / / /  /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /  /  2 

 

 

   Uznesenie č. 15/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Mareka VEREŠPEJA, v ktorej 

navrhuje zmenu ÚPN-O Ražňany zmenou finkčného využitia pozemku registra C 

KN parcela č. 771/5 z funkcie prepojovacieho úseku navrhovanej miestnej 

komunikácie a športovej vybavenosti pre priľahlú obytnú zónu na funkčné využitie 

plochy rodinných domov tvorené zastavanou časťou rodinných domov a priľahlými 

zahrádami. 

 

 

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť p. Jozefa VEREŠPEJA, v ktorej navrhuje 

zmenu ÚPN-O Ražňany zmenou funkčního využitia registra C KN parcela č. 771/6 

z funkcie poľnohospodárska pôda na funkčné využitie plochy rodinných domov tvorené 

zastavanou časťou rodinných domov a priľahlými záhradami. 

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

Za / / / / /  /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /  /  2 

 

Uznesenie č. 16/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jozefa VEREŠPEJA, v ktorej 

navrhuje zmenu ÚPN-O Ražňany zmenou funkčního využitia registra C KN parcela 

č. 771/6 z funkcie poľnohospodárska pôda na funkčné využitie plochy rodinných 

domov tvorené zastavanou časťou rodinných domov a priľahlými záhradami. 

 

 

 

                       Starosta obce prečítal poslancom žiadosť p. Márie KUŠNÍROVEJ o zaradanie 

pozemku parc. Č. 771/21 evidovaného jako záhrada o výmere 1738 m² katastrálne územie 

Ražňany, do nejbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu 

rodinných domov do intravilánu obce. 

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

Za / / / / /  /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /  /  2 

 

 

Uznesenie č. 17/2020 

            Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Márie KUŠNÍROVEJ o zaradanie 

pozemku parc. Č. 771/21 evidovaného jako záhrada o výmere 1738 m² katastrálne 

územie Ražňany, do nejbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre 

výstavbu rodinných domov do intravilánu obce. 

 

 

 

K bodu 8. Obstarávanie a prerokovanie Zmien a doplnkov č. 7/2020 ÚPN-O Ražňany. 

 

 

 

                Niektorí poslanci nechceli na dnešnom zasadnutí preberať žiadosti ohľadom zmeny 

územného plánu, chceli mať ešte stretnutie. Preto starosta obce dal hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za  / / / /     4 

Proti         / 1 

Zdržal sa /      /   2 

Neprítomný      /  /  2 

 

 

         Uznesenie č. 18/2020 

         Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prerokovať na dnešnom zasadnutí žiadosti občanov     

         ohľadom zmeny územného plánu. 

 

               Starosta obce opätovne prečítal poslancom žiadosť Ing. Lukáša SMETANKU o 

zmenu územného plánu týkajúcej sa čísla parciel 767 a 768 k. ú. Ražňany. Uvedené parcely 

chce zaradiť do zmeny územného plánu ako zrušenie (preloženie) plánovanej cestnej 

komunikácie na dotknutých parcelách. 

               Starosta obce dal hlasovať, či sa bude obecné zastupiteľstvo zaoberať žiadosťou na   

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

Za  / / / /     4 

Proti         / 1 

Zdržal sa /      /   2 

Neprítomný      /  /  2 

 

         Uznesenie č. 19/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prerokovať na dnešnom zasadnutí žiadosť p. 

Smetanku. 

 

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

Za  / / / /     4 

Proti           
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Zdržal sa /      /  / 3 

Neprítomný      /  /  2 

 

          Uznesenie č. 20/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing. Lukáša SMETANKU o zmenu územného 

plánu týkajúcej sa čísla parciel 767 a 768 k. ú. a zaraďuje ju do obstarávania 

prerokovania Zmien a doplnkov č. 7/2020 ÚPN – O Ražňany. 

 

 

Starosta obce opätovne prečítal poslancom žiadosť p. Moniky DZURIKOVEJ o zmenu 

územného plánu obce k parcelám č. 717/47 a 1585/34 z dôvodu výstavby rodinných domov a 

prístupovej cesty. V súčasnej době je táto cesta vo výhľade zmeny územného plánu. 

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

Za  / / / /     4 

Proti           

Zdržal sa /      /  / 3 

Neprítomný      /  /  2 

 

       

 

 

         Uznesenie č. 21/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Moniky DZURIKOVEJ o zmenu územného 

plánu obce k parcelám č. 717/47 a 1585/34 z dôvodu výstavby rodinných domov a 

prístupovej cesty a zaraďuje ju do obstarávania prerokovania Zmien a doplnkov                     

č. 7/2020 ÚPN – O Ražňany. Náklady so zmenou územného plánu  bude  hradiť p. 

Dzurková. 

 

 

    Starosta obce opätovne  prečítal poslancom žiadosť p. Jozefíny FRÖHLICHOVEJ o 

zakreslenie do územného plánu parcelu p. č. 1594/68 o výmere 23 020 m². 

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

Za           

Proti  / /  /     3 

Zdržal sa /   /   /  / 4 

Neprítomný      /  /  2 

 

         Uznesenie č. 22/2020 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Jozefíny FRÖHLICHOVEJ o zakreslenie 

do územného plánu parcelu p. č. 1594/68 o výmere 23 020 m² a nezaraďuje ju do 

obstarávania prerokovania Zmien a doplnkov č. 7/2020 ÚPN – O Ražňany. 

 

 

 

 

    Starosta obce opätovne  prečítal poslancom žiadosť p. Jozefa VEREŠPEJA, v ktorej 

navrhuje zmenu ÚPN-O Ražňany zmenou funkčního využitia registra C KN parcela č. 771/6 

z funkcie poľnohospodárska pôda na funkčné využitie plochy rodinných domov tvorené 

zastavanou časťou rodinných domov a priľahlými záhradami. 
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Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za  / /  /     3 

Proti           

Zdržal sa /   /   /  / 4 

Neprítomný      /  /  2 

 

         Uznesenie č. 23/2020 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Jozefa VEREŠPEJA, v ktorej navrhuje 

zmenu ÚPN-O Ražňany zmenou funkčního využitia registra C KN parcela č. 771/6 

z funkcie poľnohospodárska pôda na funkčné využitie plochy rodinných domov tvorené 

zastavanou časťou rodinných domov a priľahlými záhradami a nezaraďuje ju do 

obstarávania prerokovania Zmien a doplnkov č. 7/2020 ÚPN – O Ražňany. 

 

 

 

 

    Starosta obce opätovne  prečítal poslancom žiadosť p. Mareka VEREŠPEJA, v ktorej 

navrhuje zmenu ÚPN-O Ražňany zmenou finkčného využitia pozemku registra C KN 

parcela č. 771/5 z funkcie prepojovacieho úseku navrhovanej miestnej komunikácie a 

športovej vybavenosti pre priľahlú obytnú zónu na funkčné využitie plochy rodinných 

domov tvorené zastavanou časťou rodinných domov a priľahlými záhradami. 

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

Za  / /  /     3 

Proti           

Zdržal sa /   /   /  / 4 

Neprítomný      /  /  2 

 

          

 

            Uznesenie č. 24/2020 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Mareka VEREŠPEJA, v ktorej navrhuje 

zmenu ÚPN-O Ražňany zmenou finkčného využitia pozemku registra C KN parcela č. 

771/5 z funkcie prepojovacieho úseku navrhovanej miestnej komunikácie a športovej 

vybavenosti pre priľahlú obytnú zónu na funkčné využitie plochy rodinných domov 

tvorené zastavanou časťou rodinných domov a priľahlými záhradami a nezaraďuje ju 

do obstarávania prerokovania Zmien a doplnkov č. 7/2020 ÚPN – O Ražňany. 

 

 

 

 

              Starosta obce opätovne  prečítal poslancom žiadosť p. Márie KUŠNÍROVEJ o zaradanie 

pozemku parc. Č. 771/21 evidovaného jako záhrada o výmere 1738 m² katastrálne územie 

Ražňany, do nejbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu 

rodinných domov do intravilánu obce. 

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

Za  / /  /     3 

Proti           

Zdržal sa /   /   /  / 4 

Neprítomný      /  /  2 
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            Uznesenie č. 25/2020 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Márie KUŠNÍROVEJ o zaradanie 

pozemku parc. Č. 771/21 evidovaného jako záhrada o výmere 1738 m² katastrálne 

územie Ražňany, do nejbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre 

výstavbu rodinných domov do intravilánu obce a nezaraďuje ju do obstarávania 

prerokovania Zmien a doplnkov č. 7/2020 ÚPN – O Ražňany. 

 

 

 

 

 

K bodu 9. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019, Správa 

z kontroly vyúčtovania dotácií za rok 2019. 

 

Hlavný kontrolór obce Ražňany predložil správu z kontrolnej činnosti za rok 2019. 

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

Za / / / / /    neprítomný 5 

Proti           

Zdržal sa       /   1 

Neprítomný      /  /  2 

 

 

Uznesenie č. 26/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu Hlavného kontrolóra obce Ražňany  

z kontrolnej činnosti za rok 2019 a poveruje starostu obce, aby do najbližšieho 

zastupiteľstva pripravil opatrenia na odstránenie nedostatkov a vyjadril sa k správe 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019. 

 

Hlavný kontrolór obce Ražňany predložil Správu z kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie 

marec 2020: 

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

Za / / / / /  /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /  /  2 

 

Uznesenie č. 27/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly hlavnej kontrolórky za 

obdobie marec 2020. 
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K bodu 10. Žiadosti občanov. 

 

     Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Jozefa NEHILU o jednorazový 

finančný príspevok pre jeho dve ťažko zdravotne postihnuté deti Danielu a Máriu. 

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

Za / / / / /  /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /  /  2 

 

Uznesenie č. 28/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jozefa NEHILU o jednorazový finančný 

príspevok pre jeho dve ťažko zdravotne postihnuté deti Danielu a Máriu vo výške 200,- 

€ na jedno dieťa, slovom: dvesto eur. Spolu to činí 400,- €, slovom: štyristo eur. 

 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosti o úľavu dane 

z nehnuteľnosti za rok 2020 z dôvodu vlastníctva preukazu ŤZP. 

 

P. č. Meno a priezvisko 

1. Mária Kišeľová 

2. Eva Štofaníková 

3. Miloslava Lompartová 

4. Terézia Ceperková 

5. Štefan Palenčár 

6. Ľudmila Zborovjanová 

7. Marek Miško 

8. František Imrich 

9. Ľudmila Bednárová 

10. Viera Nagyová 

11. Marián Tuleja 

12. Jozef Horňák 

13. Miroslav Kostolník 

14. Daniela Verešpejová 

15. František Andrišuv 

 

  OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadostí. 

 

 

K bodu 11. Rôzne. 

 

 

KORONAVÍRUS – starosta informoval o opatreniach v našej obci. 

 

OBNOVA PARKU:  

– starosta informoval ohľadom projektu, žiadali sme sumu 46.648,- €, 5 % spolufinancovanie 

– 2.309,- €, dostali sme sumu 28.000,- €, spolufinancovanie sa nemení – 2.309,- € - 7,6 % 

- 4 pracovníci budú zamestnaní cez úrad práce 
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- p. Horňák I. žiadal o kamienky na detské ihrisko a pýtal sa na čo je využité pieskové ihrisko 

vzadu v parku 

- p. Balčák sa pýtal ohľadom prepojenia chodníka okolo Kišeľových v parku 

 

VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILÓNU MŠ – starosta informoval ohľadom výstavby nového 

pavilónu. 

 

OSVETLENIE CYKLISTICKÉHO CHODNÍKA – starosta informoval ohľadom svietidiel na 

cyklochodníku, 

- p. Horňák sa pýtal ohľadom rozdelenia nákladov na energie (odpoveď – na polovicu). 

 

DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB – starosta informoval ohľadom finančnej situácie 

obce v čase koronavírusu a úsporných opatreniach. 

- p. Poloha sa pýtal ohľadom návrhu poníženia dotácie na ŠKD 

- p. Jusko sa pýtal ohľadom poníženia dotácie občianskym združeniam, ktorý je v návrhu                   

50 % 

 

DENNÝ STACIONÁR – starosta informoval ohľadom žiadosti o Denný stacionár – je 

pripravený návrh na zámenný vklad s p. Karnišom, odborné hodnotenie bolo ukončené, ale 

ešte nevieme výsledok. 

 

POHREBISKÁ – starosta informoval ohľadom novely zákona o pohrebníctve. 

 

AUDÍTOR – starosta informoval o zmluve s audítorom Ing. Kobzošom. 

 

RÓMSKA OSADA – starosta informoval ohľadom osady v Ostrovanoch 

- p. Stračiak sa pýtal ohľadom plota 

- p. starosta prečítal žiadosť od Košickej arcidiecézy a odcitoval poslancom schválené 

Uznesenie č. 51/2016 

- vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa neboli splnené podmienky uznesenia                            

č. 51/2016 odporúčam obecnému zastupiteľstvu následnú odpoveď pre košickú 

arcidiecézu: Obec Ražňany zabezpečí súčinnosť pri zmene katastrálnej hranice 

oddeľujúcej katastrálne územia Ražňany a Ostrovany až po splnení podmienok 

uznesenia č. 51/2016 schválené obecným zastupiteľstvom v Ražňanoch 

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

Za / / / / /  /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný      /  /  2 

 

 

Uznesenie č. 29/2020 

Obec Ražňany zabezpečí súčinnosť pri zmene katastrálnej hranice oddeľujúcej 

katastrálne územia Ražňany a Ostrovany až po splnení podmienok uznesenia č. 51/2016 

schválené obecným zastupiteľstvom v Ražňanoch. 
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SPLATNOSŤ DANÍ A POPLATKOV ZA TKO – starosta obce navrhol poslancom obecného 

zastupiteľstva rozdeliť platbu na dve splátky - platba nad 50 ,- €. Splatnosť 1. splátky bude 45 

dní od prevzatia rozhodnutia, splatnosť 2. splátky bude do 30.9.2020. Poslanci obecného 

zastupiteľstva to vzali na vedomie. 

 

 

 K bodu 12. Interpelácie. 

 

p. Galeštoková dala otázku za brata p. Solára prečo boli z rómskej osady vyvezené dva  

kontajnery, a kto ich zaplatí (odpoveď – z dôvodu epidemiologických opatrení a zvýšeného 

rizikového stavu v rómskych osadách). 

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na kompostovisku v sobotu od 12.00 do 16.00 

hod. 

P. Balčák sa opýtal ohľadom hlasovania – či sa dá meniť hlasovanie. 

P. Imrich Horňák – prepadnutý chodník na hlavnej križovatke smerom ku krížu 

                             - smerom na novú ulicu – p. Fabian dáva na úroveň vozovky betónový 

stĺpik, ktorý prekáža a je to nebezpečné 

                            - pozemok pred p. Miškayom – vysporiadanie pozemku 

P. Poloha vytkol poslancom hlasovanie v územnom pláne, že hlasovali podľa sympatií. 

P. Imrich Horňák reagoval na vyhlásenie p. Polohu, že hlasoval podľa toho, čo si myslí, že je 

najlepšie. 

 

K bodu 13. 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   …………………………… 


