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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 30.6.2021 od 18.00 do 22.00  hod.  

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

                                                           Bc. Imrich HORŇÁK,   

                Ing. Jozef HORŇÁK, 

  Rastislav JUSKO, 

                                                           Viliam KIŠEĽA, 

                                                           Martin KOLARCÍK, 

                                                           Ing. Peter POLOHA, 

                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK.   

                        - neprítomný:             Ing. Pavol ELIÁŠ,                                                 

                        - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  

  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ 

  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 

  - hostia:                       Bc. Adriana REPASKÁ – hlavný účtovník obce         

                                                           Ing. František ONDREJ – projektant 

                                                           Ing. Peter TULEJA – stavebný dozor     

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Prezentácia stavebných úprav ulice Pečovec projektantom stavby. 

6. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra a správy audítora k záverečnému 

účtu obec Ražňany za rok 2020. 

7. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2020. 

8. Schválenie využitia finančných prostriedkov z rezervného fondu. 

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

10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021. 

11. Schválenie VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ražňany. 

12. Schválenie VZN č. 4/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

nákladov a určenie podmienok za stravu dieťaťa v škole a školských zariadeniach 

zriadených obcou.  

13. Žiadosti občanov. 

14. Rôzne. 

15. Interpelácie. 

16. Záver. 
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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 /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

       Program bol jednohlasne schválený. 

 

Pán starosta navrhol zmenu programu – bod) 5 - Prezentácia stavebných úprav ulice 

Pečovec projektantom stavby presunúť za bod) 12, prípadne, ak príde projektant skôr, tak 

ho uprednostniť. 

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

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 

Uznesenie č. 35/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu programu. 

 

 

K bodu 4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

                  Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Annu BALČÁKOVÚ a overovateľov 

zápisnice Ing. Jozefa HORŇÁKA a p. Martina KOLARČÍKA. 

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

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

           Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 

  Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Rastislav JUSKO, Viliam KIŠEĽA                   

a Ing. Peter POLOHA. 

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

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
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K bodu 4. Kontrola uznesení. 

 

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. 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. 5/2021 - splnené 

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 € 

Uznesenie č. 14/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Ražňany 

o zakúpenie lodného kontajnera za účelom uskladnenia výcvikového a zásahového náradia. 

Uznesenie č. 16/2021 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sťažnosť obyvateľov obce Ražňany časť Surdok. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

Uznesenie č. 19/2021 - plnené 
1.1. Správu – informáciu o postupe obstarávania a prerokovania Zmien a doplnkov č. 7/2020  

       ÚPN- O Ražňany. 

Uznesenie č. 20/2021 - plnené 

1.2. Výsledky prerokovania Zmien a doplnkov č. 7/2020.  

Uznesenie č. 21/2021 - plnené 

1.3. Výsledok preskúmania Zmien a doplnkov č. 7/2020 ÚPN-O Ražňany  podľa §25 

stavebného zákona Okresným  úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky zo 

dňa 15.04.2021     č. OÚ-PO-OVBP1-2021/015475  ako príslušným orgánom územného 

plánovania 

 



 

 

 

 

4 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí: 

Uznesenie č. 22/2021 - plnené 

2.1. s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie 

o námietkach a pripomienkach k Zmenám a doplnkom č. 7/2020, ÚPN-O. 

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: 

Uznesenie č. 23/2021 - plnené 

3.1.  v súlade s § 11 ods. 4 písm. c/  zákona o obecnom zriadení , Zmeny a doplnky č. 7/2020 

ÚPN-O Ražňany   vypracované  MINOR PLAN architektonická kancelária Ing. arch. 

DUČAJ STANISLAV so sídlom Petöfiho 14, Prešov. 

Uznesenie č. 24/2021 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Ražňany č. 1/2021 o názvoch ulíc a iných 

verejných priestranstiev na území obce. 

Uznesenie č. 25/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2021005. 

Uznesenie č. 26/2021 - splnené 

Odpoveď pre p. Gluchmanovú: Obec bude vkladať vysoké finančné prostriedky do 

rekonštrukcie cesty a cena 1,50 € / m² je schválená obecným zastupiteľstvom.  Pozemok nie je 

určený na individuálnu bytovú výstavbu, je to pozemok, na ktorom je postavená inžinierska 

stavba – miestna komunikácia. 

Uznesenie č. 27/2021 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Kornélie KARNIŠOVEJ na vedomie 

a prehodnotí cenu pozemku za 1 m². 

Uznesenie č. 28/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorazový finančný príspevok Mgr. Terézii Dvorskej pre 

jej ťažko zdravotne postihnutého syna vo výške 200,- €, slovom: dvesto eur. 

Uznesenie č. 29/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Martina JUSKA o osadenie dopravného zrkadla 

oproti domu s. č. 242. 

Uznesenie č. 30/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vypracovať cenovú ponuku na zvod vody                      

cez p. Stračiaka a vyčistiť rigol pri p. Hviščovi. 

Uznesenie č. 31/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo navrhuje pre začatie správneho konania vo veci výrubu drevín, aby p. 

Imrichová na obec Ražňany doložila: 

1. vyplnenú žiadosť o výrub, v ktorej špecifikuje počet  a druh drevín, ktoré žiada 

vyrúbať a uvedie dôvod ich výrubu, 

2. potvrdenie o zaplatení správneho poplatku na obci vo výške 10,- €. 

Do konania bude prizvaný aj zástupca Štátnej ochrany prírody, ktorý zhodnotí opodstatnenosť 

výrubu, a jeho vyjadrenie bude podkladom pre rozhodnutie obce. V prípade, že výrub bude 

povolený, bude žiadateľovi nariadené aj realizácia náhradnej výsadby. 

Uznesenie č. 32/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správy Hlavného kontrolóra obce: 

a) kontrola - preveriť správnosť úhrady dodávateľskej faktúry s bankovým účtom dodávateľa 

služby respektíve tovaru, 

b) kontrola cestovných náhrad za obdobie II. polroka 2020. 

Uznesenie č. 33/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie bodu - Schválenie rozpočtového opatrenia                

č. 20210006. 

Uznesenie č. 34/2021 - splnené 
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Starosta obce dáva hlasovať za vzatie na vedomie kontrolu uznesení: 

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

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 

Uznesenie č. 36/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení. 

 

 

K bodu 5. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra a správy audítora 

k záverečnému účtu obec Ražňany za rok 2020. 

 

 

    Starosta obce predložil odborné stanovisko hlavného kontrolóra a správu audítora za 

rok 2020 k záverečnému účtu obce Ražňany za rok 2020. 

Za vzatie na vedomie stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

Ražňany za rok 2020 a vzatie na vedomie správu audítora za rok 2020 dávam hlasovať: 

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

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 

Uznesenie č. 37/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a správu 

audítora za rok 2020. 

 

 

 

K bodu 6. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2020. 

 

 

    Starosta obce predložil na schválenie záverečný účet obce Ražňany za rok 2020. 

Za záverečný účet obce Ražňany za rok 2020 dávam hlasovať:     
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 

Uznesenie č. 38/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 16, ods. 10 a) Záverečný účet obce za rok 2020 

a celoročné hospodárenie bez výhrad a schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 234 063,43 €. 
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    Za použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

234 063,43 € dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 

 

Uznesenie č. 39/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 234 063,43 €. 

 

 

 

K bodu 7. Schválenie využitia finančných prostriedkov z rezervného fondu. 

 

 

   Starosta obce predložil  obecnému zastupiteľstvu na schválenie využitie 

prostriedkov     z rezervného fondu vo výške 120 000,00 € na rekonštrukciu miestnej 

komunikácie Pečovec, sumu vo výške 6 000,00 € na nákup traktorovej kosačky a na PD 

pre stavebné konanie vo výške 4 000,00 €. 

 Suma spolu: 130 000, 00 €. 

PEČOVEC: 

Ing. Poloha sa pýta koľko bude v rezervnom fonde po presune. Bude tam 268 494, 42 €. 

P. Kolarčík sa pýta, či je aktuálny rozpočet na ul. Pečovec. P. starosta odpovedá, že sa 

bude robiť verejné obstarávanie (na porovnanie - v Š. Michaľanoch vysúťažili cestu za 

nižšiu cenu). 

Ing. Balčák sa pýta, či nenastane situácia ako pri výstavbe MŠ – boli práce navyše. 

 

KOSAČKA: 

P. starosta informoval poslancov o traktorovej kosačke, že je pokazená a bola zakúpená 

v roku 2015. Predložil poslancom 3 cenové ponuky na novú traktorovú kosačku.  

 

PD pre stavebné konanie: 

- jedná sa o lokalitu za bývalým PD, kde by občania začať s výstavbou rodinných 

domov 

 

 

Ing. Stračiak povedal, že bola dohoda, že v rezervnom fonde by malo ostať 150 000,00 € 

a navrhuje, aby sa urobilo na ul. Pečovec to čo je najdôležitejšie. 

Bc. Horňák je za to, aby sa urobila naraz celá ulica. 

Ing. Poloha povedal, že ak by bola cena pri verejnom obstáravaní nižšia, ostalo by 

v rezervnom fonde 150 000,00 € a celá suma by ostala na ul. Pečovec. 

 Starosta povedal, že v rezervnom fonde postačuje suma 100 000,00 €. 
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K bodu 8. Prezentácia stavebných úprav ulice Pečovec projektantom stavby. 

 

Hosť Ing. František Ondrej odprezentoval projektovú dokumentáciu na ulici Pečovec 

a odpovedal poslancom na všetky položené otázky. Prezentácie sa zúčastnil aj Ing. Peter 

Tuleja, ktorý bude robiť stavebný dozor. 

 

 

Po prezentácii sa preberal ďalej bod 7. Prezentácia stavebných úprav ulice Pečovec 

projektantom stavby. 

 

Ing. Poloha navrhol schváliť presun z rezervného fondu na ulicu Pečovec 120 000,000 € 

a opraviť starú kosačku. 

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

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 

Uznesenie č. 40/2021 

Obecné zastupiteľstvo shvaľuje využitie prostriedkov     z rezervného fondu vo výške 

120 000,00 € na rekonštrukciu miestnej komunikácie Pečovec. 

 

 

K bodu 9. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2021 – zmena rozpočtových opatrení. 

 

 

 Návrh rozpočtové opatreniea č. 20210007. 

Starosta obce Ražňany predkladá obecnému zastupiteľstvu v Ražňanoch na prerokovanie 

návrh na zmenu rozpočtu. 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 – navýšenie 

rozpočtových prostriedkov v príjmovej časti bežný rozpočet v sume 20 280,00 eur a vo 

výdavkovej časti bežný rozpočet v sume 20 280,00 eur, pričom sa menia celkové príjmy 

a celkové výdavky.  

Navýšenie rozpočtu z dôvodu prijatia finančných prostriedkov z dotácií. 

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

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 

Uznesenie č. 41/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 20210007. 

 

 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 20210008. 

Starosta obce Ražňany predkladá obecnému zastupiteľstvu v Ražňanoch na prerokovanie 

návrh na zmenu rozpočtu. V súlade s ods. 2 písm. e) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. 
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o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – navýšenie 

rozpočtových prostriedkov v príjmovej časti finančné operácie v sume 131 250,00 eur a vo 

výdavkovej časti kapitálový rozpočet v sume 131 250,00 eur, pričom sa menia celkové príjmy 

a celkové výdavky.  

Návrh navýšenia – použitie RF v sume 130 000,00 a to na rekonštrukciu pečovca v sume 120 

000,00 eur, na nákup kosačky v sume 6 000,00 eur a na PD pre stavebné konanie za 

pečovcom v sume 4 000,00 eur.  

Navýšenie v sume 1 250,00 eur – použitie prostriedkov prijatých v roku 2020 od samoplatcov 

za zmenu územného plánu potrebných na úhradu faktúry, ktorá bola prijatá. 

 

Uznesenie č. 42/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 20210008 s úpravami: 

Použitie RF v sume 120 000,00 a to na rekonštrukciu pečovca v sume 120 000,00 eur,  

Navýšenie v sume 1 250,00 eur – použitie prostriedkov prijatých v roku 2020 od samoplatcov 

za zmenu územného plánu potrebných na úhradu faktúry, ktorá bola prijatá. 

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

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 

 

 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 20210009. 

Starosta obce Ražňany predkladá obecnému zastupiteľstvu v Ražňanoch na prerokovanie 

návrh na zmenu rozpočtu. 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 vo výdavkovej časti kapitálový rozpočet v sume 10 820,00 eur, navýšenie 

rozpočtových prostriedkov v časti bežný rozpočet v príjmoch v sume 5 880,00 eur a vo 

výdavkoch v sume 4 570,00 eur pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky.  

Presun v kapitálovej časti – poníženie položky spolufinancovanie na denný stacionár v sume 

10 820,00 eur a navýšenie položky výstavba nového pavilónu MŠ v sume 7 140,00 eur, 

a položky zameranie geografických osí ulíc v sume 3 680,00 eur. Spolu 10 820,00 eur. 

V časti bežný rozpočet príjmy navýšenie položiek – poplatky za EE TJ v sume 1070,00 eur, 

pokuty vo výške 10 eur, príjmy z dobropisov preplatky(za r. 2020 energie) vo výške 4 480,00 

eur a príjmy z preplatkov na ZP vo výške 320,00 eur. Spolu 5 880,00 eur. 

V časti bežný rozpočet výdavky navýšenie položiek- poplatky za EE TJ v sume 1070,00 eur 

a položky platby spoločnému stavebnému úradu Sabinov v sume 3 500,00 eur. Spolu 

4 570,00 eur. 

 

Uznesenie č. 43/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 20210009 s úpravami. 

Presun v kapitálovej časti – poníženie položky spolufinancovanie na denný stacionár 

v sume 10 820,00 eur a navýšenie položky výstavba nového pavilónu MŠ v sume 7 140,00 
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eur, a položky zameranie geografických osí ulíc v sume 3 680,00 eur. Spolu 10 820,00 

eur. 

V časti bežný rozpočet príjmy navýšenie položiek – poplatky za EE TJ v sume 1 070,00 

eur, pokuty vo výške 10 eur, príjmy z dobropisov preplatky (za r. 2020 energie) vo výške 

4 480,00 eur a príjmy z preplatkov na ZP vo výške 320,00 eur. Spolu 5 880,00 eur. 

V časti bežný rozpočet výdavky navýšenie položiek- poplatky za EE TJ v sume 1 070,00 

eur a položky platby spoločnému stavebnému úradu Sabinov v sume 3 500,00 eur, 

oprava kosačky v sume 1 310,00 eur. Spolu 5 880,00 eur. 

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

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 

 

 

K bodu 10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021. 

 

Starosta obce predložil návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2021: 

V zmysle § 18 f, ods. 1, písmeno b), zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám plán kontrol pre obdobie II polrok 2021: 

 Kontrola pokladničných a bankových operácií, kontrola účtovných dokladov 

a interných dokladov, zameraná na formálnu a vecnú správnosť (dodržiavanie 

náležitosti  účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a ostatných 

účtovných dokladov v zmysle zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.), 

 Kontrola pokladničných dokladov zameraná na účelnosť a účelovosť vynaložených 

finančných prostriedkov. Informácie z prebiehajúcej kontroly predkladať OcZ na 

zasadnutí OcZ, 

 Kontrola plnení uznesení zo zastupiteľstiev od júna 2021, 

 

 Kontrola vykonanej inventarizácie majetku k 31.12.2020, 

 Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2022, a viacročného na roky 2023 a 2024, 

 Vykonanie kontrol uložených HK uzneseniami OcZ v Ražňanoch v zmysle §18 ods. 1 

písmena h) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce: 

- vzdelávanie – semináre RVC Prešov a ZHK SR na vybrané témy. 

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

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 

 

Uznesenie č. 44/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti za 2. polrok 2021: 
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 Kontrola pokladničných a bankových operácií, kontrola účtovných dokladov 

a interných dokladov, zameraná na formálnu a vecnú správnosť (dodržiavanie 

náležitosti  účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a ostatných 

účtovných dokladov v zmysle zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.), 

 Kontrola pokladničných dokladov zameraná na účelnosť a účelovosť 

vynaložených finančných prostriedkov. Informácie z prebiehajúcej kontroly 

predkladať OcZ na zasadnutí OcZ, 

 Kontrola plnení uznesení zo zastupiteľstiev od júna 2021, 

 Kontrola vykonanej inventarizácie majetku k 31.12.2020, 

 Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2022, a viacročného na roky 2023 a 2024, 

 Vykonanie kontrol uložených HK uzneseniami OcZ v Ražňanoch v zmysle §18 

ods. 1 písmena h) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

 

 

K bodu 11. Schválenie VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ražňany. 

 

 

     Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť riaditeľky MŠ Mgr. Janky 

Miškovej o úpravu výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu zo 6,00 € na 8,00 € 

s účinnosťou od 1.9.2021 z dôvodu neustáleho zvyšovania cien učebných pomôcok, 

všeobecného a výtvarného materiálu pre deti. Ak poslanci súhlasia so zmenou výšky 

príspevku, tak sa musí schváliť nové VZN. 

 

     Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh VZN č. 3/2021 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Ražňany. 

 

 

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

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 

Uznesenie č. 45/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ražňany                   

s účinnosťou od 1.9.2021. 

 

 

 

K bodu 12. Schválenie VZN č. 4/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok za stravu dieťaťa v škole a školských 

zariadeniach zriadených obcou.  
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     Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh VZN č. 4/2021 

o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok za 

stravu dieťaťa v škole a školských zariadeniach zriadených obcou. Dôvodom nového VZN je, 

že od 1.9.2021 sa ruší dotácia na stravu zadarmo pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník 

MŠ a pre všetky deti, ktoré navštevujú ZŠ. 

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

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 

Uznesenie č. 46/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu 

na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok za stravu dieťaťa v škole 

a školských zariadeniach zriadených obcou s účinnosťou od 1.9.2021. 

 

 

K bodu 13. Žiadosti občanov. 

 

 

     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva oznámenie p. Alexandra 

MALINOVSKÉHO, Prešov o nesúhlase s výstavbou, ktorou by boli dotknuté jeho vlastnícke 

a spoluvlastnícke práva parciel č. 795/2, 773 a 779/2 k. ú. Ražňany. Výstavba sa týka firmy 

TOMARK, s.r.o. 

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

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 

 

Uznesenie č. 47/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie p. Alexandra MALINOVSKÉHO, 

Prešov o nesúhlase s výstavbou, ktorou by boli dotknuté jeho vlastnícke 

a spoluvlastnícke práva parciel č. 795/2, 773 a 779/2 k. ú. Ražňany. 

      

 

      Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. Aleny 

ŠTOFANÍKOVEJ, Ražňany o odkúpenie obecného pozemku – 71 m². 

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

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 

Uznesenie č. 48/2021 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom obecného pozemku o výmere 71 m²                           

p. Štofaníkovej po splnení všetkých legislatívnych náležitostí (schváliť cenu za 1 m², 

vypracovanť geometrický plán, zverejniť záámer osobitného zreteľa, uzatvoriť kúpno – 
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preajnú zmluvu a požiadať o vklad do katastra). Všetky náklady spojené s predajom si 

bude hradiť kupujúca.                           

 

 

 

K bodu 14. Rôzne. 

 

 

     Starosta obce oboznámil prítomných s odpoveďou z Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správy Prešov (odpoveď sa týka sťažnosti obyvateľov ulice Surdok). 

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

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 

Uznesenie č. 49/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odpoveď Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správy Prešov (odpoveď sa týka sťažnosti obyvateľov ulice Surdok). 

 

 

     Starosta obce oboznámil prítomných s oznámením od futbalového klubu FC Ražňany 

o ukončení činnosti výboru k 30.6.2021 a následnom stretnutí, ktoré je zvolané na 1.7.2021. 

 

 

    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie Zmluvu                       

o zriadení spoločného obecného úradu. 

Za schválenie dávam hlasovať: 

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

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 

 

Uznesenie č. 50/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu. 

 

 

Kamerový systém: 

- máme jednu cenovú ponuku na 13 000,00 € a poslanci o tom budú rokovať na 

zastupiteľstve , ktoré bude v mesiaci september 2021. 

 

 Denný stacionár: 

- EUROBAU – víťazná firma doručila na podpis zmluvy o dielo. 

 

Požiarnické auto – obec dostala nové auto. 
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Kompostéry – 380 ks rozdaných, 20 ks na sklade. 

 

 

K bodu 15. Interpelácie. 

 

 

Neboli žiadne. 

 

 

K bodu 16. Záver. 

 

Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

v Ražňanoch. 

 

 

 

 

 

         Radovan ROKOŠNÝ 

                starosta obce 

 

 

Zapisovateľ: 

p. Anna BALČÁKOVÁ  …………………………… 

 

Overovatelia: 

Ing. Jozef HORŇÁK              …………………………… 

 

 

Martin KOLARČÍK   …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


