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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 15.12.2021 od 17.30 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:             Anna BALČÁKOVÁ  

                       -  hlavný účtovník:      Adriana REPASKÁ 

  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 

  - hostia:                       

 

 

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 plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2022. 

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

7. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022. 

8. Schválenie VZN č. 6/2021 o miestnom poplatku za rozvoj. 

     9. Schválenie VZN č. 7/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 

2022. 

     10. Schválenie zapojenia sa do  ŽoNFP s názvom „Podpora dobudovania základnej  

      technickej infraštruktúry v obci Ražňany“ v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2. 

11. Schválenie výšky dotácie na Centrá voľného času na rok 2022. 

12  Schválenie neuplatňovania sa programového rozpočtu obce. 

13. Stanovisko hlavného kontrolóra Ražňany k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 – 2024. 

14. Schválenie rozpočtu obce Ražňany na rok 2022.  

15. Rôzne. 

16. Interpelácie. 

17. 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. Annu BALČÁKOVÚ a overovateľov 

zápisnice p. Rastislava JUSKA 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: Ing. Pavol ELIÁŠ, 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 18.11.2021. 

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

Za / /  / / / / / / 8 



 

 

 

 

3 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /       1 

 

Uznesenie č. 97/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku 

kontroly „kontrola prijatých uznesení“ zo dňa 18.11.2021. 

 

 

K bodu. 5. Schválenie plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 

2022. 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh zasadnutí obecnej rady 

a obecného zastupiteľstva na rok 2022: 

OcR 13.1. 3.3. 5.5. 16.6. 2.9. 6.10. 3.11. 8.12. 

OcZ 21.1. 11.3. 13.5. 24.6. 9.9 14.10. 11.11. 15.12. 

        

    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. 98/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva 

na rok 2022 s úpravou v mesiaci 12/2022. 

OcR 13.1. 3.3. 5.5. 16.6. 2.9. 6.10. 3.11. 1.12. 

OcZ 21.1. 11.3. 13.5. 24.6. 9.9 14.10. 11.11. 9.12. 

 

 

 

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

 

    Starosta obce Ražňany predložil obecnému zastupiteľstvu v Ražňanoch na prerokovanie 

návrh na zmenu rozpočtu č. 2021017.  

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 8 900,00 eur, v príjmovej časti kapitálový rozpočet v sume 71 090,00 

eur, poníženie príjmovej časti kapitálový rozpočet v sume 619 540,00 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 / /  / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /       1 
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Uznesenie č. 99/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2021017. 

 

        
    Starosta obce Ražňany predložil obecnému zastupiteľstvu v Ražňanoch na prerokovanie 

návrh na zmenu rozpočtu č. 2021018.  

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 16 260,00 eur, vo výdavkovej časti kapitálový rozpočet v sume 

4490,00 eur, spolu 20 750,00 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 / /  / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /       1 

 

Uznesenie č. 100/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2021018. 

 

 

    Starosta obce Ražňany predložil obecnému zastupiteľstvu v Ražňanoch na prerokovanie 

návrh na zmenu rozpočtu č. 2021019. 

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 40 000,00 eur a presun rozpočtových prostriedkov v príjmovej časti 

v sume 1620,00 eur pričom sa menia celkové príjmy.  

 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. 101/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2021019. 

 

 

 

K bodu 7. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022. 

 

 

Starosta obce predložil návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022: 

 

 Kontrola pokladničných dokladov na OcÚ zameraná na účelnosť a účelovosť 

vynaložených finančných prostriedkov, 

 Predloženie Správy z kontrolnej činnosti za rok 2021, 

 Kontrola dodržiavania Opatrenia MF SR č. MF/017353/2017-31 o finančnom 

výkazníctve, 
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 Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z obecného rozpočtu za rok 2021, 

 Kontrola dodržiavania zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v z. n. p. a platných 

zásad hospodárenia obce pri prevodoch majetku uskutočnených v roku 2021, 

 Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2021. 

 Vykonanie kontrol uložených HK uzneseniami OcZ  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. 102/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na                    

1. polrok 2022: 

 

 Kontrola pokladničných dokladov na OcÚ zameraná na účelnosť a účelovosť 

vynaložených finančných prostriedkov, 

 Predloženie Správy z kontrolnej činnosti za rok 2021, 

 Kontrola dodržiavania Opatrenia MF SR č. MF/017353/2017-31 o finančnom 

výkazníctve, 

 Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z obecného rozpočtu za rok 2021, 

 Kontrola dodržiavania zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v z. n. p. 

a platných zásad hospodárenia obce pri prevodoch majetku uskutočnených 

v roku 2021, 

 Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2021. 

 Vykonanie kontrol uložených HK uzneseniami OcZ  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. 

 

 

 

K bodu 8. Schválenie VZN č. 6/2021 o miestnom poplatku za rozvoj. 

 

     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstvu na schválenie návrh VZN                

č. 6/2021 o miestnom poplatku za rozvoj a pripravil im niekoľko príkladov, ako je to v iných 

mestách a obciach na Slovensku.  

Starosta obce navrhuje poplatok znížiť. Ing. Stračiak povedal, že v našej obci sa to týka 

hlavne stavieb na bývanie. Ing. Poloha sa pýtal Ing. Galeštokovej ako je to v iných obciach. 

Ing. Galeštoková odpovedá, že v iných obciach znižovali poplatok. Ing. Stračiak navrhuje 

ponechať poplatok ako je to v návrhu, čiže na všetky stavby 35,- €. Poslanci súhlasia 

s názorom Ing. Stračiaka. 

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

Za / /  / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /       1 

 

Uznesenie č. 103/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 6/2021 o miestnom poplatku za rozvoj, 

konštatuje, že zo strany FO a PO neboli podané žiadne pripomienky. 

 

 

K bodu 9. Schválenie VZN č. 7/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy                    

na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území 

obce Ražňany na rok 2022. 

 

 

      Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstvu na schválenie návrh VZN 

č.7/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 

školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 2022. 

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. 104/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.7/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce 

Ražňany na rok 2022 so zmenami v Prílohe č. 1. a v Prílohe č. 2: 

 

Príloha č. 1 

Dotácia na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ražňany 

Kategória školy 

a školských zariadení 

 

Dotácia na mzdy 

a prevádzku na žiaka 

v € 

 

Materská škola 

 

2.695, 00  

Školská jedáleň pri 

MŠ 

 

126, 00 

Príloha č. 2 

 

Dotácia na rok 2022 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Cirkvi 

 

Kategória školy 

a školských zariadení 

 

Dotácia na mzdy 

a prevádzku na žiaka 

v € 
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Školský klub detí 

 

592 

 

Konštatuje, že zo strany FO a PO neboli podané žiadne pripomienky. 

 

 

K bodu 10. Schválenie zapojenia sa do  ŽoNFP s názvom „Podpora dobudovania základnej 

technickej infraštruktúry v obci Ražňany“ v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-

2021-2. 

 

     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie zapojenia sa do  

ŽoNFP s názvom „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Ražňany“ 

v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2. Žiadosť by obci mala pripraviť firma 

MEDIINVEST Consulting s.r.o.  

  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. 105/2021 

Obecné zastupiteľstvo: 

- schvaľuje predloženie ŽoNFP s názvom „Podpora dobudovania základnej technickej 

infraštruktúry v obci Ražňany“ v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2 

- súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným 

programom rozvoja obce a platným územným plánom obce 

- súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t.j. min. 5% 

u celkových oprávnených výdavkov 

- súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú 

v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.  

 

 

K bodu 11. Schválenie výšky dotácie na Centrá voľného času na rok 2022. 

 

 

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil p. Imrich Horňák. 

 

         Starosta obce predložil návrh na poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie 

pre 1 žiaka podľa priloženého zoznamu s trvalým pobytom na území obce Ražňany vo výške 

podľa žiadosti príslušného CVČ, maximálne však 30,00 € na žiaka a kalendárny rok 2022. 

Rozdelenie dotácie na jedného žiaka v CVČ: 

a) ak žiak navštevuje jedno CVČ je ročná dotácia 30,00 € na žiaka, 

b) ak žiak navštevuje dve CVČ je ročná dotácia 15,00 € na žiaka pre jedno CVČ –                    

t. j. jeden žiadateľ, 

c) ak žiak navštevuje tri CVČ je ročná dotácia 10,00 € na žiaka pre jedno CVČ –                     

t. j. jeden žiadateľ. 

Termín poskytnutia dotácie: do 30. 4. 2022 za obdobie od 1.1.2022 do 30.6.2022, 

    do 31.10.2022 za obdobie od 1.9.2022 do 31.12.2022. 
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Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 106/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie 

pre 1 žiaka podľa priloženého zoznamu s trvalým pobytom na území obce Ražňany vo 

výške podľa žiadosti príslušného CVČ, maximálne však 30,00 € na žiaka a kalendárny 

rok 2022. Rozdelenie dotácie na jedného žiaka v CVČ: 

a) ak žiak navštevuje jedno CVČ je ročná dotácia 30,00 € na žiaka, 

b) ak žiak navštevuje dve CVČ je ročná dotácia 15,00 € na žiaka pre jedno CVČ –                    

t. j. jeden žiadateľ, 

c) ak žiak navštevuje tri CVČ je ročná dotácia 10,00 € na žiaka pre jedno CVČ –                     

t. j. jeden žiadateľ. 

Termín poskytnutia dotácie:do 30. 4. 2022 za obdobie od 1.1.2022 do 30.6.2022, 

    do 31.10.2022 za obdobie od 1.9.2022 do 31.12.2022. 

 

 

K bodu 12.  Schválenie neuplatňovania sa programového rozpočtu obce. 

 

 

     Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že v zmysle zákona                          

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov podľa § 4, ods. 5: Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude 

obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len „program obce"), to neplatí, ak obecné 

zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce.  

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 107/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje neuplatňovania programového rozpočtu obce podľa 

podmienok zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 4, ods. 5. 

 

 

 

K bodu 13. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ražňany k návrhu rozpočtu obce na 

roky 2022 – 2024. 

 

 

     Starosta obce požiadal Hlavného kontrolóra obce Ražňany, aby predniesol stanovisko k 

Rozpočtu obce Ražňany na roky 2022 – 2024. 

   Za vzatie na vedomie stanoviska k Rozpočtu obce Ražňany na roky 2022 - 2024 Hlavného 

kontrolóra obce Ražňany dávam hlasovať: 
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 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 108/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko k Rozpočtu obce Ražňany na roky 

2022 - 2024 Hlavného kontrolóra obce Ražňany. 

 

 

K bodu 14. Schválenie rozpočtu obce Ražňany na rok 2022.  

 

 

Starosta obce predložil na schválenie obecnému zastupiteľstvu návrh Rozpočtu obce 

Ražňany na rok 2022. Predtým informoval poslancov o kapitálových výdavkoch na rok 2022. 

Rozpočet vyvesený 29.11.2021 – nové skutočnosti, ktoré nie sú v rozpočte na budúci rok 

premietnuté z dôvodu informácie po vyvesení rozpočtu: 

1. Dňa 2.12.2021 nás úrad práce informoval, že v súčasnosti sa žiadosti nepodávajú 

a projekt Cesta na trh práce skončila. Obec roznáša približne 40 obedov denne 

a súčasný projekt končí 31.12.2021. Potrebné je zamestnať minimálne 1 silu na 50 % 

úväzok. Ročný náklad by činil sumu 5.300,- EUR. Január vieme zvládnuť cez dohodu 

o vykonaní práce. 

2. Dňa 8.12.2021 nás ZMOS informoval o spresnenom jednotkovom koeficiente, ktorý 

činí sumu 98,70 EUR. Na ŠKD máme v rozpočte vyčlenených 30.000,- EUR, bude 

potrebné dofinancovanie 202,- EUR. 

3. Ministerstvo financií zverejnilo východiskové štatistické údaje a podiel obci na výnose 

DPFO pre rok 2022. My máme v rozpočte 596.000,- EUR, údaj z Ministerstva je 

628.528,- EUR. Rozdiel k dobru je 32.528,- EUR. 

4. Ministerstvo financií sa s odbormi dohodli na jednorazovej odmene 350,- EUR 

(9.000,- EUR) na jedného zamestnanca a navýšenie mzdy v 2. polroku o 3 % (4.500,- 

EUR). Spolu to činí 13.500,- EUR. 

5. Spoločnosť AMM Prešov, ktorá nám zabezpečuje dodanie 9 miestneho motorového 

vozidla nás informovala o navýšení ceny za motorové vozidlo na sumu 34.400,- EUR, 

ktoré z dôvodu pandémie COVID 19 majú negatívny dopad na dodávateľské reťazce 

a z uvedených faktorov pristúpil výrobca Stellantis k ďalšiemu zvýšenie cien 

s platnosťou od 6.12.2021. V rozpočte máme 2.500,- EUR je potrebné dofinancovať 

1.900,- EUR.  

6. Je vypísaná výzva pre región cez PSK, Program 2 – „Podpora obnovy kultúrnych 

pamiatok“. Spolufinancovanie je 30 % (prepájací chodník v parku). Známa cena až po 

vypracovaní PD. Podanie žiadosti je do 31.3.2022. 

 

Ing. Stračiak povedal, že na výkup pozemkov je uvedená v rozpočte malá suma, požaduje 

posunúť opravu chodníka pri p. Jendrichovskom na neskôr a presunúť sumu na výkup 

pozemkov. Ing. Poloha súhlasí s Ing. Stračiakom. P. starosta informoval, že chodník je 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 109/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Ražňany na rok 2022. 

 

Uznesenie č. 110/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočet obce Ražňany na r. 2023 - 2024. 

 

 

K bodu 15. Rôzne. 

 

 

    Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie odmeny pre Hlavného 

kontrolóra vo výške 200,- €. 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 111/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre Hlavného kontrolóra vo výške 200,- €. 

 

 

     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva informáciu FK FC Ražňany 

o výzve zo SFZ – projekt „EURA z EURA“. FK FC Ražňany by chceli použiť dotáciu na 

výmenu zábradlia okolo hracej plochy a výmenu striedačiek. Približné celkové náklady 

predstavujú sumu 19.316,- € z toho  spolufinancovanie obce je 25 %., zväz by poskytol 

dotáciu vo výške 14.487,- €. 

    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. 112/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu FK FC Ražňany o zapojenie sa do  

výzvy SFZ – projekt „EURA z EURA“. 

 

 

Starosta obce informoval prítomných: 

 

- ulica Pečovec – dokončená, do konca roka by mala byť vystavená a zaplatená faktúra 

- Kamerový systém v obci sa bude realizovať až v 1. polroku 2022 a materiál sa zaplatí 

ešte v tomto roku, 



 

 

 

 

11 

- vodný tok v smere do Uz. Šalgova je vyčistený od nánosov za spolupráci 

s Vodohospodárskym podnikom, 

- konzultantka pre obce z MRK p. Hujdičová nás informovala, že jednoduché 

pozemkové úpravy prebiehajú len v katastri obce Ostrovany, a to z dôvodu, že osadu 

v katastri Ražňany nemáme zakreslenú v územnom pláne, poslanci navrhujú stretnutie 

v mesiaci január 2022 s p. Hujdičovou, 

- v spolupráci s Mestom Sabinov a správou a údržbou prešovských ciest sa osadili 

snehové zábrany pozdĺž cyklistického chodníka, 

- pripravuje sa obecný kalendár, bude roznesený do konca roka, 

- zrkadlo namontované pri s. č. p. 242, 

- odvodnenie ulice Úzkej. 

 

 

K bodu 16. Interpelácie. 

 

 

P. Kolarčík sa informoval ohľadom ulice Surdok. P. starosta povedal, že ešte nemáme 

odpoveď. A tiež sa informoval ohľadom klenby pod cestou. 

Ing. Balčák sa informoval ohľadom kotlov v MŠ. 

Ing. Horňák sa informoval ohľadom čiernych stavieb v rómskej osade. P. starosta povedal, že 

to rieši p. Matija zo stavebného úradu. Ing. Horňák povedal, že sa majú robiť častejšie 

kontroly. Tiež sa informoval ohľadom firmy TOMARK. P. starosta povedal, že firme išla 

odpoveď, že o územné a stavebné povolenie môžu žiadať až po zmene územného plánu. 

 

K bodu 17. Záver. 

 

     Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Ražňanoch. 

 

 

 

 

 

         Radovan ROKOŠNÝ 

                starosta obce 

 

 

Zapisovateľ: 

p. Anna BALČÁKOVÁ   …………………………… 

 

Overovatelia: 

Rastislav JUSKO              …………………………… 

 

 

Viliam KIŠEĽA   …………………………… 

 

 

 


