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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 12.3.2021 od 17.30 do 20.00 hod. 

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

                                                           Ing. Pavol ELIÁŠ,   

                Ing. Jozef HORŇÁK, 

  Rastislav JUSKO, 

                                                           Martin KOLARCÍK, 

                                                           Ing. Peter POLOHA, 

                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK.   

                        - neprítomný :            Bc. Imrich HORŇÁK,    

                                                           Viliam KIŠEĽA. 

                        - 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. 

5. Schválenie využitia finančných prostriedkov z rezervného fondu. 

6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2021 – zmena rozpočtových opatrení. 

7. Správy hlavného kontrolóra o výsledkov z kontrol. 

8. Schválenie obce do žiadosti o dotáciu z Programu Obnovy Dediny 2021. 

9. Žiadosti občanov. 

10. Rôzne. 

11. Interpelácie. 

12. 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 ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 

       Program bol jednohlasne schválený. 

 

 

 

K bodu 4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

                  Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Adrianu REPASKÚ a overovateľov 

zápisnice Ing. Karola BALČÁKA a p. Martin KOLARČÍK. 

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

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 

           Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 

  Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Rastislav JUSKO, Ing. Jozef HORŇÁK         

a Ing. Peter POLOHA. 

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

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 4. Kontrola uznesení. 

 

Uznesenie č. 44/2020 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Márie KUŠNÍROVEJ o opätovný návrh na zmenu 

územného plánu obce ÚPN – O Ražňany na vlastné náklady žiadateľa. 

Uznesenie č. 45/2020 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Mareka VEREŠPEJA o opätovný návrh na zmenu 

územného plánu obce ÚPN – O Ražňany na vlastné náklady žiadateľa. 
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Uznesenie č. 46/2020 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jozefa VEREŠPEJA o opätovný návrh na zmenu 

územného plánu obce ÚPN – O Ražňany na vlastné náklady žiadateľa. 

Uznesenie č. 53/2020 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje majetkoprávny úkon bezodplatného prevodu pozemku 

registra C KN par. č. 672/5 k. ú. Ražňany od Slovenského pozemkového fondu na Obec 

Ražňany z dôvodu výstavby chodníka, ktorý je v územnom pláne zahrnutý ako 

verejnoprospešná stavba. 

Uznesenie č. 61/2020 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce do najbližšieho zastupiteľstva osloviť 

projektanta ohľadom problematiky dažďovej vody z prívalových dažďov. 

Uznesenie č. 75/2020 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra z výsledku kontrol. 

Uznesenie č. 82/2020 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo udeľuje súhlas s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

(NFP) na realizáciu projektu s názvom Ostrovany – vysporiadanie majetko-právnych vzťahov 

k pozemkom s prítomnosťou MRK postupom JPÚ na financovanie z výzvy OPLZ-PO5-2020-4 

z Operačného programu Ľudské zdroje, za nasledovných podmienok: 

- žiadateľom a prijímateľom NFP bude obec Ostrovany, v ktorej katastrálnom území sa 

nachádza väčšia časť riešeného územia rómskej osady (koncentrované rómske osídlenie na 

okraji obce Ostrovany, Atlas rómskych komunít 2019), 

- obec Ostrovany zabezpečí povinné spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov,  

- obec Ostrovany zabezpečí financovanie neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.  

Viac informácii v dôvodovej správe k tomuto uzneseniu. 

Uznesenie č. 95/2020 - plnené 

Obec Ražňany požiada o vypracovanie statického posudku oporného múra oprávnenú osobu, 

zapracuje do rozpočtu obce na rok 2021 finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu, 

statický posudok a oplotenie, z dôvodu bezpečnosti chodcov. O umiestnenie zvodidiel 

požiada obec o stanovisko správcu cesty. 

Uznesenie č. 1/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 20201001. 

Uznesenie č. 2/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly – vedenie 

pokladne a pokladničnej hotovosti. 

Uznesenie č. 3/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Júliusa Kaleju, Sabinov o odpredaj časti parcely č. 

C 764/10 LV 1182 v katastrálnom území Ražňany, na ktorej plánoval výstavbu predajne 

potravín a rozličného tovaru dennej potreby pre občanov ražnian. 

Uznesenie č. 4/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť spol. IMPOL HOLDING, a.s. o predaj pozemku 

na výstavbu maloobchodnej predajne potravín. Obecné zastupiteľstvo ďakuje za prejavený 

záujem, ale situácia v obci dostatočne pokrýva spokojnosť obyvateľov v tejto oblasti 

a neplánuje sa s ďalšou výstavbou obchodnej kapacity. 
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K bodu 5. Schválenie využitia finančných prostriedkov z rezervného fondu. 

 

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie návrh využita 

finančných prostriedkov z rezervného fondu: 

- financovanie kompostérov vo výške 13 600,00 €, 

- výstavba chodníka v parku – spolufinancovanie vo výške 20 000,00 €, 

- nákup kontajnera pre DHZ vo výške 2 500,00 €. 

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

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 

 

Uznesenie č. 5/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje využitie finančných prostriedkov z rezervného fondu: 

- financovanie kompostérov vo výške  13 600,00 €, 

- nákup kontajnera pre DHZ vo výške  2 500,00 €. 

SPOLU:                                                16 100,00 € 

 

 

 

K bodu 6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2021 – zmena rozpočtových opatrení. 

 

    Starosta obce Ražňany predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Ražňanoch na prerokovanie 

návrh na zmenu rozpočtu č. 2021002. 

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 bežného rozpočtu vo výške 7 490,00 € a presun vo výdavkovej časti bežný 

rozpočet v sume 21 580,00 €, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky. 

     

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

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 

 

Uznesenie č. 6/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2021002. 

 

    Starosta obce Ražňany predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Ražňanoch na prerokovanie 

návrh na zmenu rozpočtu č. 2021003. 

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 vo 

výdajovej časti bežný rozpočet v sume 550,00 €, vo výdajovej časti kapitálový rozpočet 

v sume 20 000,00 €, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

 

 



 

 

 

 

5 

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

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 

 

Uznesenie č. 7/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2021003 s úpravou: 

Presun rozpočtových prostriedkov vo výdajovej časti bežný rozpočet v sume 550,00 €, 

pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

 

 

 

    Starosta obce Ražňany predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Ražňanoch na prerokovanie 

návrh na zmenu rozpočtu č. 2021004. 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 v časti finančné operácie schváleného rozpočtu v sume 

23 360,00 €, vo výdavkovej časti bežný rozpočet v sume 20 860,00 €, vo výdavkovej časti 

kapitálový rozpočet v sume 2 500,00 €, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky. 

 

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

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 

 

Uznesenie č. 8/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2021004 s úpravou: 

Navýšenie rozpočtových prostriedkov v časti finančné operácie schváleného rozpočtu 

v sume 17 600,00 €, vo výdavkovej časti bežný rozpočet v sume 15 100,00 €, vo 

výdavkovej časti kapitálový rozpočet v sume 2 500,00 €, pričom sa menia celkové príjmy 

a celkové výdavky. 

 

 

 

 

 

K bodu 7. Správy hlavného kontrolóra o výsledkoch z kontrol. 

 

Hlavný kontrolór predložil správy o výsledkoch z kontrol:  

a)  Správa za 1. a 2. polrok 2020. 

b)  Správa z kontroly dotácie 2020. 

c)  Správa - správnosť úhrady dodávateľskej faktúry s bankovým účtom dodávateľa služby  

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

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 

 

Uznesenie č. 9/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správy hlavného kontrolóra o výsledkoch 

z kontrol: 

a)  Správa za 1. a 2. polrok 2020. 

b)  Správa z kontroly dotácie 2020. 

c)  Správa - správnosť úhrady dodávateľskej faktúry s bankovým účtom dodávateľa 

služby respektíve tovaru.  

 

 

K bodu 8. Schválenie obce do žiadosti o dotáciu z Programu Obnovy Dediny 2021. 

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie zapojenia sa do žiadosti 

o dotáciu z Programu Obnovy Dediny 2021: 

Činnosť POD2 – Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny 

klímy. Maximálna výška žiadanej dotácie je 5 000,00 €, minimálne 5 % spolufinancovanie. 

Za zapojenie sa do žiadosti dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 

 

Uznesenie č. 10/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do žiadosti o dotáciu z Programu Obnovy 

Dediny 2021: 

Činnosť POD2 – Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov 

zmeny klímy. Maximálna výška žiadanej dotácie je 5 000,00 €, minimálne 5 % 

spolufinancovanie. 

 

     Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie zapojenia sa do žiadosti 

o dotáciu z Programu ochrany prírody na rok 2021. Maximálna výška žiadanej dotácie je 

5 000,00 €, minimálne 5 % spolufinancovanie. 

Za zapojenie sa do žiadosti dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 

 

Uznesenie č. 11/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do žiadosti o dotáciu z Programu ochrany 

prírody na rok 2021. Maximálna výška žiadanej dotácie je 5 000,00 €, minimálne 5 % 

spolufinancovanie. 
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     K bodu 9. Žiadosti občanov. 

 

     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosti o úľavu dane 

z nehnuteľnosti za rok 2021 z dôvodu vlastníctva preukazu ŤZP. 

 

P. č. Meno a priezvisko 

1. Miloslava Lompartová 

2. Daniela Verešpejová 

3. Marek Miško 

4. František Imrich 

5. Eva Štofaníková 

6. Mária Kišeľová 

7. Jozef Horňák 

8. Jaroslav Soľár 

9. Pavol Repaský 

10. Mária Dzuriková 

11. Marek Zboray 

12. Anton Ľubocký 

13. Anton Bednár 

14. Viera Nagyová 

 

  OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadostí. 

 

 

     Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Jozefa SEMANA o urobenie 

nápravy na ulici Pečovec. P. Seman žiada o opravu priepustu na dažďovú vodu v strede ulice, 

nakoľko sa jedná o havarijný stav. Jednotlivé diely priepustu sú uvoľnené, pri prejazde autom 

robia veľký hluk a vyskakujú z rámu. Ďalej prosí obecný úrad o oboznámenie majiteľov 

motorových vozidiel, ktorí parkujú svoje vozidlá na ceste pred domom, že v obytnej zóne je 

to zakázané. 

Starosta obce prečítal poslancom odpoveď p. Semanovi, ktorá bola napísaná dňa 26.2.2021. 

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

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 

 

Uznesenie č. 12/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Semana a odpoveď p. Semanovi. 

 

 

     Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Imricha HORŇÁKA, Sabinov 

o pridelenie hrobového miesta na miestnom cintoríne. 

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

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 
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Uznesenie č.  13/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Imricha HORŇÁKA, Sabinov o pridelenie 

hrobového miesta na miestnom cintoríne. 

 

 

     Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru 

Ražňany o zakúpenie lodného kontajnera za účelom uskladnenia výcvikového a zásahového 

náradia. Navrhujú zakúpiť lodný kontajner o dĺžky 6 m v cene 1 570,00 € bez DPH. 

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

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 

 

Uznesenie č. 14/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Ražňany 

o zakúpenie lodného kontajnera za účelom uskladnenia výcvikového a zásahového 

náradia. 

 

 

     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 ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 

 

Uznesenie č. 15/2021 

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 sťažnosť obyvateľov obce 

Ražňany časť Surdok na suseda bývajúceho na č. d. 70 p. Františka Juska, a na pána Daniela 

Eliáša, ktorý odkúpil pozemok od p. Františka Juska. Obyvateľov – susedov obmedzujú na 

slobode bývania z dôvodu nadmerného hluku štekajúcich psov a taktiež nadmernému zápachu 

z líšok, ktoré sa tak ako psy nachádzajú na zadnej záhrade. 

Ing. Horňák sa vyjadril, že je potrebné to riešiť. Ing. Stračiak navrhol to riešiť cez Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva. 

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

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 
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Uznesenie č. 16/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sťažnosť obyvateľov obce Ražňany časť 

Surdok. 

 

 

K bodu 10. Rôzne. 

 

 

    Starosta obce oboznámil poslancov o zaslaní listov p. Verešpejovi M., p. Verešpejovi                

J. a p. Kušnírovej ohľadom vyňatí lokality č. 3 zo zmien a doplnkov č. 7/2020 územného 

plánu obce Ražňany, z dôvodu nesúhlasného stanoviska Dopravného úradu a nesúhlasného 

stanoviska AEROKLUBU Sabinov. 

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

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 

 

 

Uznesenie č. 17/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyňatie lokality č. 3 zo zmien a doplnkov                  

č. 7/2020 územného plánu obce Ražňany, z dôvodu nesúhlasného stanoviska 

Dopravného úradu a nesúhlasného stanoviska AEROKLUBU Sabinov. 

 

 

VÝRUB DREVÍN: 

- p. starosta oboznámil s troma lokalitami výsadby stromov, v hornej časti obce budú 

stromy vyrúbané – bol zaslaný list občanom, ktorý oboznámil s novou výsadbou, 

- Ing. Stračiak mal výhrady voči stromom – lipe malolistej, hrabov a javorov, že sú to 

veľmi vysoké stromy, ktoré narastú do výšky 25 – 30 m, 

- p. starosta vysvetlil, že projektovú dokumentáciu vypracovala odborne spôsobilá osoba, 

tuje na cintoríne vysychajú. 

ODPADY:  

- p. starosta informoval o % v vytriedení, o kompostéroch, kompostovisku, je potrebné 

dožiadať za kovy. 

ANTIGÉNOVÉ TESTOVANIE: 

- p. starosta predložil priemerné náklady za jeden deň testovania, do dnešného dňa sme 

dostali 7 490,00 €, za zvyšné prostriedky p. starosta navrhol zakúpiť respirátory pre 

občanov, 

- Ing. Poloha navrhol zakúpiť aj vitamíny, 

- Ing. Stračiak navrhol aj vitamíny aj respirátory, ak bude dosť peňazí, 

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

Za / /  / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /   /    2 

 

Uznesenie č. 18/2021   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie pre občanov vitamíny a respirátory.   
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K bodu 11. Interpelácie. 

 

 

Ing. Stračiak sa informoval ohľadom rómov z Ostrovian – p. Kolarčík informoval, že chýbajú 

kusy v plote. 

P. starosta bude zisťovať v Ostrovanoch ohľadom projektu. 

Ing. Horňák sa informoval ohľadom kompostérov – musí to ísť cez verejné obstarávanie. 

 

 

 

K bodu 12. 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. Karol BALČÁK              …………………………… 

 

 

Martin KOLARČÍK   …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


