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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 9.9.2021 od 18.00 do 21.30 hod.  

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

                                                           Ing. Pavol ELIÁŠ, 

                                                           Bc. Imrich HORŇÁK,   

                Ing. Jozef HORŇÁK, 

 Viliam KIŠEĽA, 

                                                           Ing. Peter POLOHA, 

                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK.   

                        - neprítomný:             Rastislav JUSKO,    

                                                          Martin KOLARCÍK, 

                        - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  

  - zapisovateľ:  Adriana REPASKÁ 

  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 

  - hostia:                       Monika DZURIKOVÁ 

                                                            Marianna PATSCH  

                                                           Alžbeta FUTEJOVÁ 

                                                           Peter FUTEJ 

                                                           Mária KOŽUCHOVÁ                  

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Správa hlavného kontrolóra obce Ražňany o plnení uznesení obecného zastupiteľstva. 

5. Schválenie Zmien a doplnkov č. 7/2020 ÚPN-O Ražňany. 

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

7. Žiadosti občanov. 

8. Rôzne. 

9. Interpelácie. 

10. 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 / / /   /  / / 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. Pavla ELIÁŠA a p. Viliama KIŠEĽU. 

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

Za / / /   /  / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    / /  /   3 

           Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 

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

a Ing. Peter POLOHA. 

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

Za / / /   /  / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    / /  /   3 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

 

K bodu 4. Správa hlavného kontrolóra obce Ražňany o plnení uznesení obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

    V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení                  

v znení neskorších predpisov predložila hlavný kontrolór obce Ražňany Obecnému 

zastupiteľstvu obce Ražňany správu o výsledku kontroly „kontrola prijatých uznesení“              

zo dňa 11.8.2021. 

 

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

Za / / /   /  / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    / /  /   3 

 

Uznesenie č. 62/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontolóra o výsledku kontroly 

„kontrola prijatých uznesení“ zo dňa 11.8.2021. 

 

 

 

K bodu 5. Schválenie Zmien a doplnkov č. 7/2020 ÚPN-O Ražňany. 

 

 

       Starosta obec predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie  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.  

P. starosta pripomenul poslancom, že využil možnosť nepodpísať uznesenia zo dňa 14.5. 

a 18.5.2021. 

P. starosta otvoril diskusiu na túto tému a povedal, že s časťou č. 2 – oproti MŠ a miestnemu 

parku neboli nezhody. 

P. Kišeľa sa opýtal, či máme informácie ohľadom cesty. P. starosta odpovedal, že bolo začaté 

stavebné konanie na rodinné domy (Patsch, Dvorský), územné konanie na cestu bolo 

pozastavené, spolumajitelia pozemkov musia doložiť aktuálnu projektovú dokumentáciu, 

kvôli neschválenia ÚPN – O Ražňany č. 7/2021. 

Na zasadnutie OcZ sa dostavil poslanec Ing. Jozef Horňák. 

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

Za   / /  /    3 

Proti           

Zdržal sa / /      / / 4 

Neprítomný     /  /   2 

 

Uznesenie č. 63/2021 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 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. 

 

 

Hosť p. Dzuriková chcela odôvodniť dôvod neschválenia cesty, pýtala sa, kde má ísť 

prepájacia cesta na časti A, p. Dučay navrhol jednu, Ing. Stračiak druhú. Cesta, ktorá je 

v UPN – O je platná. P. starosta povedal, že projektant riešil dve prepájacie cesty. 

Hosť p. Patsch sa pýtala, či sa robí niečo s cestou okolo Bakových – p. starosta oslovil 

Slovenský pozemkový fond, ale zatiaľ neprišla žiadna odpoveď. P. Patsch sa opýtala 

poslancov prečo neschválili UPN-O Ražňany č. 7/2020. Poslanci neodpovedali. 

P. Dzuriková sa znova opýtala, kde bude prepájacia cesta, pretože do 24.9.2021 potrebuje 

odovzdať projekt. P. starosta povedal, že 1. územie (časť Konopiská) je platné a momentálne 

nevie odpovedať p. Dzurikovej a p. Patsch. Ing. Horňák povedal, že ak sa zruší cesta budú sa 
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musieť robiť zmeny ÚPN – O znova. P. Dzuriková sa pýtala poslancov, či im stačí týždeň na 

rozmyslenie. P. starosta povedal, že sa potrebujú poradiť s p. Dučayom. 

 

 

 

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

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2021010 

     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 bežný rozpočet v sume 5 290,00 eur, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky.  

Poníženie položky tarifný plat MŠ vo výške 3 390,00 eur a presun na položky odmeny 

a odvody TSP vo výške 1 360,00 a KC vo výške 2030,00. Odmeny budú poskytnuté z úradu 

práce pre projekty TSP a KC refundáciou. Po prijatí prostriedkov z úradu práce sa tieto 

prostriedky presunú naspäť na položku tarifný plat MŠ. 

Poníženie položky tarifný plat ŠJ vo výške 1 700,00 eur a presun na položky: odmeny mimo 

pracovného pomeru – vedúca ŠJ vo výške 1 600,00 a na nemocenské dávky ŠJ vo výške 

100,00 eur. Tento presun je potrebný z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti p. 

Semanovej. S vedúcou, ktorá ju zastupovala bola uzatvorená dohoda o vykonaní práce. 

Poníženie položky VPA – od Spoločnosti Šariš vo výške 200,00 eur a presun na položku 

nákup náradia pre kulturistov vo výške 200,00 eur.  

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

Za / / / /  /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /  /   2 

 

Uznesenie č. 64/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2021010. 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2021011  

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 v vo výdavkovej časti bežný rozpočet v sume 1 980,00 eur, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky.  

Poníženie položky tarifný plat MŠ vo výške 1 180,00 eur a presun na položku odmeny MŠ – 

vyplatenie odmeny p. Petrovej, ktorá ukončila pracovný pomer. 

Poníženie položky VŠZP ŠJ vo výške 800,00 eur a presun na položku ostatné ZP ŠJ. 
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Za rozpočtové opatrenie dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / /  /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /  /   2 

 

Uznesenie č. 65/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2021011. 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2021012 

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 9 700,00 eur, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.  

Presun v kapitálovej časti – poníženie položky rekonštrukcia pečovca z rezervného fondu 

a presun na položky: 

Dokumentácia pre stavebné povolenie Za Pečovcom vo výške 4 000,00 eur, 

Zvod vody z komunikácie vo výške 4 000,00 eur, 

Rekonštrukcia terasy na ihrisku vo výške 1 000,00 eur, 

Úprava CO skladu a archívu 1. etapa vo výške 700,00 eur. 

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

Za / / / /  /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /  /   2 

 

Uznesenie č. 66/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2021012. 

 

 

Ing. Horňák navrhol zistiť, či je potrebný CO sklad na okresnom úrade a tiež sa pýtal 

ohľadom zvedenia vôd do rigolu. 

 

Hosť p. Kožuchová sa pýtala ohľadom cesty za Pečovcom, ohľadom stavebného povolenia na 

rodinný dom, kde mali prísľub na stavebné povolenie, no susedia im nedovolili stavať kvôli 

neexistujúcej ceste. P. starosta informoval p. Kožuchovú, že momentálne nevie odpovedať 

kedy bude začaté s výstavbou cesty, pretože cesta je dlhodobá záležitosť. Bolo schválené 

rozpočtové opatrenie na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, budú sa hľadať 

výzvy z EÚ a z vlastných zdrojov. Do konca roka by mala byť vypracovaná projektová 

dokumentácia na cestu a potom by mali dostať stavebné povolenie. 
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K bodu 7. Žiadosti občanov. 

 

 

     Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Romana Čuriho, Ražňany 

o odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Ražňany LV č. 1115 p. č. 614/1, 614/2, 1638/2, 1646/1 a časť 

nehnuteľnosti 1638/1. Tieto pozemky sú evidované ako trvalý trávnatý porast alebo ostatná 

plocha. Pozemok p. Čuri chce využiť ako záhradu. 

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

Za           

Proti / / / /  /  / / 7 

Zdržal sa           

Neprítomný     /  /   2 

 

Uznesenie č. 67/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Romana Čuriho a neschvaľuje 

žiadosť p. Romana Čuriho, Ražňany o odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Ražňany. 

 

 

Ing. Horňák sa pýtal starostu, či majú rómovia na všetky stavby stavebné povolenie,                             

p. starosta odpovedal, že nie. 

Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú poveriť starostu obce o vykonanie kontrol 

stavebných povolení od r. 2019 po súčasnosť a porovnať to so skutočným stavom. 

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. 68/2021 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce o vykonanie kontrol stavebných povolení 

od r. 2019 po súčasnosť a porovnať to so skutočným stavom. 

 

 

      Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu opätovne žiadosť A JURA spol. s r.o., 

Kukučínova 50, 080 05 Prešov o zmenu územného plánu obce Ražňany na par. č. 771/11 k. ú. 

Ražňany, ktorá je v súčasnosti vedená ako orná pôda. Jej budúce využitie žiadajú zmeniť na 

plochu vedenú ako Plocha areálu športového letiska a dopravných zariadení, aby bolo možné 

získať kladné stanovisko obce k stavbe:  „Sklad hotových výrobkov“. 

Ing. Poloha súhlasí so zmenou ÚPN – O, vidí v tom nové možnosti vyžitia občanov obce. 

Navrhol spojiť zmenu ÚPN – O so zmenou 7/2020 p. Smetanku a urobiť zmeny spolu. 

Ing. Eliáš navrhol schváliť VZN o ÚPN – O o zmenách, kedy sa bude otvárať územný plán 

a meniť. Myslí si, že lietadlá budú lietať často, a tak rušiť občanov, ktorí bývajú v Rybníku 

a v blízkosti letiska. Chcel by vedieť viac o ich zámeroch, čo tam plánujú robiť. 

Ing. Horňák navrhol podmieniť to leteckými dňami – schválenie ÚPN – O. 

P. starosta pripomenul, že máme otvorené aj iné veci v rámci zmien ÚPN – O, treba sa na to 

pozrieť komplexnejšie. 

Ing. Poloha pripomenul, že v časti konopiská sa budú riešiť ako jednoduché pozemkové 

úpravy s oddychovými zónami. 

Ing. Stračiak navrhol urobiť komplexnejší ucelený obraz a potom ísť do zmien ÚPN – O. 



 

 

 

 

7 

Ing. Balčák navrhuje pozvať projektanta na budúci týždeň. 

 

    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. 69/2021 

Poslanci obecného zastupiteľstva o predmetnej žiadosti prerokovali na OcZ dňa 

9.9.2021 a o žiadosti  spol. A JURA, Kukučínova 50, 080 05 Prešov o zmenu územného 

plánu obce Ražňany na par. č. 771/11 k. ú. Ražňany sa nerozhodli. Pri najbližších 

zmenách ÚPN – O bude žiadosť prejednaná. 

 

 

     Starosta obce predniesol informáciu pre obecné zastupiteľstvo k projektu Ostrovany – 

Jednoduché pozemkové úpravy. 

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

Za           

Proti / / / /  /  / / 7 

Zdržal sa           

Neprítomný     /  /   2 

 

Uznesenie č. 70/2021 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zosúladením platného územného plánu obce so 

skutkovým stavom. 

 

 

 

K bodu 8. Rôzne. 

 

 

     P. starosta informoval prítomných ohľadom štúdie vykurovania objektov obce tepelnými 

čerpadlami. Poslanci navrhujú prepočítať návratnosť (úsporu) a porovnať aj s kondenzačnými 

kotlami. 

 

     

       Starosta obce predložil Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly „kontrola 

čerpania dotácie poskytnutej na prenesený výkon štátnej správy na spoločný stavebný úrad za 

rok 2020“. 

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. 71/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledku 

kontroly „kontrola čerpania dotácie poskytnutej na prenesený výkon štátnej správy na 

spoločný stavebný úrad za rok 2020“. 

 

 

 

K bodu 9. Interpelácie. 

 

       Neboli žiadne interpelácie. 

 

 

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. Pavol ELIÁŠ              …………………………… 

 

 

Viliam KIŠEĽA   …………………………… 

 

 

 


