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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 15.10.2021 od 17.00 do 20.00 hod.  

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

                                                           Ing. Pavol ELIÁŠ, 

                                                           Bc. Imrich HORŇÁK,   

                Ing. Jozef HORŇÁK, 

                                                           Rastislav JUSKO,    

 Viliam KIŠEĽA, 

                                                           Martin KOLARČÍK, 

                                                           Ing. Peter POLOHA, 

                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK.   

                        - neprítomný:                                                              

                        - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  

  - zapisovateľ:  Adriana REPASKÁ 

  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 

  - hostia:                      František KALEJA 

                                                           Martin DUŽDA 

                                                           Lukáš KALEJA 

 

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. Žiadosti občanov. 

6. Návrh na vyradenie obstaraného dlhodobého majetku ako zmarenej investície. 

7. Schválenie zapojenia sa do „Výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti 

podpory regionálneho rozvoja“. 

8. Schválenie zapojenia sa do „Výzvy IROP-CLLD-Y371-512-005 – aktivita B3, Nákup 

vozidiel spoločnej dopravy osôb“. 

9. Schválenie investície na vybudovanie kamerového systému v obci Ražňany. 

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

11. Rôzne. 

12. Interpelácie. 

13. 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. 

 

 

 

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 / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

           Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 

  Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Martin KOLARČÍK, Ing. Karol BALČÁK                   

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. 

 

 

 

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 9.9.2021. 
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     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. 72/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontolóra o výsledku kontroly 

„kontrola prijatých uznesení“ zo dňa 9.9.2021. 

 

 

 

K bodu 5. Žiadosti občanov. 

 

 

HOSTIA – František Kaleja, Martin Dužda, Lukáš Kaleja. 

 

 

P. Františkek KALEJA predniesol poslancom obecného zastupitelstva žiadosť o kúpu 

pozemku za Komunitným centrum v Ostrovanoch, nakoľko Apoštolská cirkev nemá priestory 

na realizáciu modlitieb, stretnutí s mládežou, besiedok, bohoslužieb a biblického vyučovania. 

P. starosta pripomenul p. Kalejovi, že pozemok nie je vo vlastníctve obce, je sice v katastri 

Ražňany, no kataster ešte nie je vysporiadaný. 

Na zasadnutie OcZ sa dostavil p. Rastislav Jusko. 

P. starosta povedal p. Kalejovi, aby skúsil hľadať priestor v Ostrovanoch. Obec už má pevnú 

hranicu, ktorú nebude meniť. Poslanci Ing. Eliaš a Ing. Horňák vysvetlili p. Kalejovi, že 

hranica sa už posúvať nebude. Ing. Stračiak navrhol stretnutie s ostrovianskym starostom, aby 

im našiel miesto na modlitebňu v Ostrovanoch. 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 73/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Františka KALEJU o kúpu pozemku 

za Komunitným centrum v Ostrovanoch. 

 

 

       Starosta obec predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Kornélie KARNIŠOVEJ 

v zastúpení VAĽKO REALITY, spol. s.r.o. o prerokovanie odkúpenia parciel: 

- pozemok parc. č. KN-E 1594/3 orná pôda, k. ú. Ražňany, okres Sabinov, evidované na 

LV 1107, 

- pozemok parc. č. KN-E 1594/1 orná pôda, k. ú. Ražňany, okres Sabinov, evidované na 

LV 1107, 

     Túto žiadosť podáva na základe aktuálneho platného územného plánu obce Ražňany, 

z ktorého je zrejmé, že Obec Ražňany má vlastný záujem o využitie týchto parciel vo svoj 

resp. všeobecný prospech Obce Ražňany. Aktuálne znenie územného plánu Obce Ražňany 

znemožňuje akékoľvek iné vlastné nakladanie s pozemkami a týmto znemožňuje výkon 
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vlastníckeho práva aktuálnemu vlastníkovi. Taktiež podotýka, že na rozsiahlej časti najmä na 

parcele KN-E č. 1594/1 leží asfaltová cestná komunikácia. 

Tento pozemok je v ÚPN-O ako budúce pohrebisko. P. Kolarčík komunikoval s p. Vaľkom, 

vysvetlil mu, že tam výstavba nemôže byť povolená. Ing. Stračiak povedal, že týmto 

pozemkom sa budú musieť poslanci zaoberať. 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 74/2021 

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

VAĽKO REALITY, spol. s.r.o. o prerokovanie odkúpenia parciel: 

- pozemok parc. č. KN-E 1594/3 orná pôda, k. ú. Ražňany, okres Sabinov, 

evidované na LV 1107, 

- pozemok parc. č. KN-E 1594/1 orná pôda, k. ú. Ražňany, okres Sabinov, 

evidované na LV 1107. 

Odpoveď pre p. Karnišovú bude doručená v stanovenej lehote. 

 

 

     Poslanci navrhujú poveriť starostu obce o preverenie právnickou firmou. 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

      

Uznesenie č. 75/2021 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje starostu obce o preverenie právnickou firmou. 

 

 

     Starosta obec predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť spol. A JURA, Prešov o 

stanovisko k investičnému zámeru na stavbu: „Sklad hotových výrobkov“ s umiestnením pri 

letisku v Ražňanoch. 

Ing. Stračiak predniesol návrhy na zmenu ÚPN-O. 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

 

Uznesenie č. 76/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spol. A JURA, Prešov o stanovisko 

k investičnímu zámeru na stavbu: „Sklad hotových výrobkov“ s umiestnením pri letisku 

v Ražňanoch. 
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     Poslanci navrhujú starostovi obce osloviť odborne spôsobilú osobu Ing. Matiu zo 

Spoločného stavebného úradu Sabinov. Po písomnom stanovisku p. Matiu bude táto žiadosť 

znova prerokovaná. 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 77/2021 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce osloviť odborne spôsobilú osobu Ing. 

Matiu zo Spoločného stavebného úradu Sabinov. Po písomnom stanovisku p. Matiu 

bude táto žiadosť znova prerokovaná. 

 

 

 

K bodu 6. Návrh na vyradenie obstaraného dlhodobého majetku ako zmarenej 

investície. 

 

 

      Starosta obce predložil na schválenie návrh na vyradenie obstaraného dlhodobého majetku 

z účtu 042500 ako zmarenú investíciu – Obecné spoločenské centrum v sume 7.032, 90 €. 

Zmarená investícia je investícia, pri ktorej nedôjde k jej dokončeniu. Obstarané investície 

(projektové dokumentácie) z roku 2009 boli vypracované ako podklady pre spracovanie 

žiadosti o dotáciu nenávratných finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ SR. Keďže táto 

žiadosť obci nebola v danom období schválená a aktuálne je už nepoužiteľná, navrhujem ju 

vyradiť. Na mieste plánovanej výstavby spoločenského centra j postavený nový pavilón 

materskej školy. 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 78/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie obstaraného dlhodobého majetku z účtu 

042500 ako zmarenú investíciu – Obecné spoločenské centrum v sume 7.032, 90 €.  

 

 

 

K bodu 7. Schválenie zapojenia sa do „Výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

v oblasti podpory regionálneho rozvoja“. 

 

 

     Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie zapojenie sa do „Výzvy na 

podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja“. Účel 

poskytnutia dotácie – podpora regionálneho rozvoja v súlade s § 3 ods. 1 zákona o podpore 

regionálneho rozvoja. Obec by použila dotáciu na rekonštrukciu miestnej komunikácie ulice 

Surdok. Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 40 000,- €, maximálna výška dotácie na 
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jeden projekt je 250 000,- €. Podiel spolufinancovania pre obce nad 500 obyvateľov je 5 %. 

Termín na podanie žiadosti je do 5.11.2021. 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 79/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do „Výzvy na podanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja“. 

 

 

K bodu 8. Schválenie zapojenia sa do „Výzvy IROP-CLLD-Y371-512-005 – aktivita B3, 

Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb“. 

 

     Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie zapojenie sa do „Výzvy 

IROP-CLLD-Y371-512-005 – aktivita B3, Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb“.  

Popis oprávnenej aktivity: 

- nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel 

prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie. 

Oprávnené výdavky: 

023 Dopravné prostriedky vo výške obstarávanej ceny – autobus, minibus, dodávka a pod. 

Výška príspevku max. 30 000,- €. Výška povinného spolufinancovania projektu z celkových 

oprávnených výdavkov v objeme minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

projektu. 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 80/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schvaľuje: 

- predloženie Žiadosti o príspevok na MAS v rámci výzvy s kódom IROP -CLLD-

Y371-512-005 pre aktivitu B3 – Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb, názov 

projektu „Nákup obecného vozidla pre spoločnú dopravu osôb“, 

- výška povinného spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov 

v objeme minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, 

- financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
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K bodu 9.  Schválenie investície na vybudovanie kamerového systému v obci Ražňany. 

 

 

      Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie investície na vybudovanie 

kamerového systému. V obci by bolo umiestnených 12 ks kamier, celková cena činí                   

14 565, 84 € s DPH. 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 81/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vybudovanie kamerového systému v obci Ražňany. 

 

 

 

K bodu 10. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2021 – zmena rozpočtových opatrení. 

 

 

      Starosta obce Ražňany predložil obecnému zastupiteľstvu v Ražňanoch na prerokovanie 

návrh na zmenu rozpočtu č. 2021013.  

     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 7 392,89 eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.  

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 82/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2021013. 

 

 

      Starosta obce Ražňany predložil obecnému zastupiteľstvu v Ražňanoch na prerokovanie 

návrh na zmenu rozpočtu č. 2021014. 

      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 a kapitálový rozpočet v sume 23 650,00 eur pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.  

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           
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Uznesenie č. 83/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2021014. 

 

 

     Starosta obce Ražňany predložil obecnému zastupiteľstvu v Ražňanoch na prerokovanie 

návrh na zmenu rozpočtu č. 2021015. 

     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 

a výdavkovej časti  bežný rozpočet v sume 10 260,00 eur, 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 / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 84/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2021015. 

 

 

 

K bodu 11. Rôzne. 

 

 

Starosta obce informoval prítomných o: 

- geografickom zameraní osi ulíc a o žiadosti do registra adries, 

- dennom stacionári – tohto roku sa so stavbou nezačne, 

- zrušení CO skladu – materiál sa presunie do centrálneho skladu v Sabinove, 

- verejnom osvetlení – 5. monitorovacia správa, 

- nákupe stroja do posilňovne, 

- stavebnom dozore na ulici Pečovec – Ing. Peter Tuleja, 

- stavbách v rómskej osade – 6 nelegálnych stavieb – p. Matia začne konanie vo veci 

dodatočného stavebného povolenia (Ing. Horňák pripomenul starostovi, že tieto veci 

musí kontrolovať a nedopustiť, aby sa takéto veci diali), 

- návrhu investícií na rok 2022, 

- analýze úspor v MŠ (Ing. Stračiak navrhol, aby firma, ktorá robila návrh zmenila 

estetiku čerpadla). 

 

 

K bodu 12. Interpelácie. 

 

 

P. Kolarčík pripomenul p. starostovi zavolať firmu na odchyt psov a odchytiť psa, ktorý sa 

pohybuje v blízkosti MŠ. 

Ing. Horňák sa informoval ohľadom opravy cesty. 

Ing. Balčák sa pýtal ohľadom zrkadla pri Juskovi. 

Ing. Horňák povedal, že na ulici ku rómom je neporiadok, poklopy na kanáloch treba opraviť. 
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Ing. Stračiak povedal, že treba v obci obmedziť rýchlosť áut. 

Poslanci navrhli poveriť starostu obce osloviť PZ Jarovnice o častejšie meranie rýchlosti 

v obci Ražňany, z dôvodu zvýšenia bezpečnosti premávky. 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 85/2021 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce osloviť PZ Jarovnice o častejšie meranie 

rýchlosti v obci Ražňany, z dôvodu zvýšenia bezpečnosti premávky. 

 

 

 

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

 

 

Viliam KIŠEĽA   …………………………… 

 

 

 


