OBEC RAŽŇANY
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ZÁPISNICA
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Ražňany
spísaná v Ražňanoch, dňa 21.2.2022 od 18.00 do 20.00 hod.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní:
- poslanci:
Ing. Karol BALČÁK,
Ing. Jozef HORŇÁK,
Rastislav JUSKO,
Viliam KIŠEĽA,
Martin KOLARČÍK,
Ing. Peter POLOHA,
Ing. Vladimír STRAČIAK.
- neprítomní:
Ing. Pavol ELIÁŠ,
Bc. Imrich HORŇÁK,
- starosta obce:
Radovan ROKOŠNÝ
- zapisovateľ:
Anna BALČÁKOVÁ
- hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ
- hostia:
Ing. František FABIAN
Jozef MAŠĽÁR
Michal MIHALIK
Sofia MIHALIK
Kamil ŠPES
Program:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola uznesení.
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Ražňany.
6. Rôzne.
7. Interpelácie.
8. 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.

/

Za

/

JUSKO

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

/

STRAČIAK Spolu
/

7

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/
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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.

/

Za

/

JUSKO

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

/

STRAČIAK Spolu
/

7

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/
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Návrh bol jednohlasne schválený.

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Karol BALČÁK, p. Martin KOLARČÍK
a Ing. Peter POLOHA.
Za návrh dávam hlasovať:
BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

/

/

/

Za

STRAČIAK Spolu
/

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/
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Návrh bol jednohlasne schválený.

K bodu 4. Kontrola uznesení.
Uznesenie č. 105/2021 - splnené
Obecné zastupiteľstvo:
- schvaľuje predloženie ŽoNFP s názvom „Podpora dobudovania základnej technickej
infraštruktúry v obci Ražňany“ v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2
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.
Uznesenie č. 2/2022 - splnené
Odpoveď na žiadosť Ing. Solárovej o schválenie konštrukčného riešenia oporného múra:
Obecné zastupiteľstvo ku konštrukčnému riešeniu nie je kompetentné sa vyjadrovať. Na
podnet Vašej predošlej žiadosti sme Vám navrhli riešenie s participáciou z Vašej strany, ktoré
nebolo prijaté. Cesta bola dokončená podľa projektu so spevnením svahu, ktoré bolo aj
predmetom predchádzajúcich žiadostí, alternatívne riešenia v blízkom období nie sú
plánované.
Uznesenie č. 3/2022 - splnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Ľudmily Dzurikovej, Prešov s pridelením
hrobového miesta na miestnom cintoríne.
Uznesenie č. 4/2022 - splnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje využitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške
14 000,00 € na výkup pozemkov.
Uznesenie č. 5/2022 - splnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2022001.
Uznesenie č. 6/2022 - splnené
Obecné zastupiteľstvo
 vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra na deň 21.2.2022 na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Ražňanoch,
 schvaľuje spôsob vykonanie voľby hlavného kontrolóra:
a) Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do
11.1.2022 (najmenej 40 dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli obce
Ražňany a na internetovej stránke www.raznany.sk.
b) Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. 7.2.2022 do 16.00 hod. v zalepenej
obálke na adresu: Obec Ražňany, Obecný úrad Ražňany, 082 61 Ražňany 235
s označením „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“
c) Voľby sa budú konať na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 21.2.2022.
Každému kandidátovi v deň volieb bude umožnená maximálne 5 minútová
prezentácia.
d) Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov. AK ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné
zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého
postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných
hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený
ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov
v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
 určuje požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra a náležitostí prihlášky pre
voľbu hlavného kontrolóra:
a) Vzdelanie: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
b) Bezúhonnosť
c) Pracovný úväzok: 0,18
d) Znalosť základných noriem samosprávy
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e) Osobné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj
f) Údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiu príslušného
dokladu o dosiahnutom vzdelaní
g) Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (údaje podľa § 10 ods. 4
písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov)
h) Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo
v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť
i) Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom
zastupiteľstve podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Uznesenie č. 7/2022 - splnené
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zvolať stretnutie s konateľom firmy
EL - PROKAN ohľadom vysokého napätia medzi
Ražňanami a Ostrovanami
do 15.1.2022.
Uznesenie č. 8/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení zo dňa 10.1.2022.

K bodu 5. Voľba hlavného kontrolóra obce Ražňany.
Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 6/2022 dňa 10.1.2022 vyhlásilo voľbu hlavného
kontrolóra na deň 21.2.2022, schválilo spôsob vykonania volieb hlavného kontrolóra a určilo
požiadavky na výkon funkcie a náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra.
Dňa 31.1.2022 bola podaná jedna prihlášku k voľbe hlavného kontrolóra Ing. Máriu
Galeštokovou. Po preskúmaní predložených dokladov Ing. Márie Galeštokovej, konštatujem,
že spĺňa všetky potrebné náležitostí pre voľbu hlavného kontrolóra.
Za voľbu hlavného kontrolóra Ing. Márie Galeštokovej dávam hlasovať:
BALČÁK
Za

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

/

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

/

/

STRAČIAK Spolu
/

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

2

Uznesenie č. 9/2022
Obecné zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra obce Ražňany Ing. Máriu Galeštokovú
s úväzkom 0,18 % od 21.2.2022.

K bodu 6. Rôzne.
HOSTIA: p. Mašľár, p. Fabian, p. Mihalik s manželkou
Hostia prišli na zasadnutie OcZ ohľadom poplatku obce za rozvoj.
P. Mihálik: Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2021 bolo schválené VZN obce
Ražňany o poplatku za rozvoj. P. Mihálik sa pýta akým spôsobom došlo zastupiteľstvo
k schváleniu poplatku za rozvoj na sumu 35,- € / m². Dal si odpoveď, že obec hľadá finančné
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prostriedky na chodníky a cesty. Nerozumie prečo by mladé rodiny mali byť oberané
o mesačné príjmy. Pre porovnanie: Veľký Šariš má poplatok za rozvoj 16,- €, Sabinov bol
proti poplatku, Poprad má poplatok 10,- €. Povedal, aby si poslanci prepočítali koľko by oni
mali platiť za svoje domy poplatok za rozvoj. Nechápe prečo je poplatok v najvyššej výške.
P. Fabián si zisťoval v Uz. Šalgove ohľadom poplatku. Tam o poplatku vôbec neuvažujú,
starosta nepôjde proti svojim občanom. P. Fabián si prepočítal koľko by mal platiť (cca
4.500,- €), žiada poslancov o vysvetlenie keďže má prístup ku svojmu pozemku.
Ing. Poloha sa pýtal aký veľký dom chce p. Fabián postaviť. P. Fabián odpovedal, že dom by
mal mať rozlohu cca 180 m² a hospodárska budova cca 100 m².
P. starosta: obec má veľa komunikácií do ktorých treba investovať (napr. budúca ul. Sadová
za PD alebo ul. Konopná). Tiež povedal, že výška poplatku za rozvoj sa môže zmeniť až od
1.1.2023.
Ing. Poloha: investičných vecí je v obci veľa, jedná sa o investície celej obci, finančné
prostriedky by boli použité v celej obci.
Ing. Balčák povedal, že postupne sa budú robiť všetky ulice.
P. Fabián: legálne zbúral starý dom, ktorý ho stál cca 7.000,- €, k novému domu má všetky
siete, vodovod, povedal nech platia majitelia, ktorí majú pozemky na ul. Za záhradami 35,- €,
ale prečo by mal platiť on. Taktiež podotkol, že obec má slušný príjem zo skládky, čo je
veľké plus pre Ražňany.
P. Mašľár povedal, že v obci nie sú pozemky na výstavbu a občania sa budujú „hocikde“.
P. Fabián navrhuje, aby sa v lokalite, kde sa bude stavať, aby sa poplatok znížil.
Ing. Stračiak povedal, že sú to peniaze pre celú obec.
P. starosta na záver diskusie povedal, že je rád, že prišli hostia na zasadnutie obecného
zastupiteľstva a vyjadrili svoj názor. Povedal tiež, že poslanci sa snažia, aby obec napredovala
On nesúhlasil s poplatkom za rozvoj vo výške 35,- €.
HOSŤ: P. Švec – zástupca spol. TOMARK s.r.o. Poprosil poslancov o zmenu územného
plánu. Požiadal poslancov, aby vydali záväzné stanovisko na výstavbu Skladu hotových
výrobkov dokiaľ neprebehne zmena územného plánu. Obecné zastupiteľstvo sa vyjadrilo, že
bude súhlasiť s výstavbou, až keď prebehne zmena územného plánu. P. starosta odporúča sa
stretnúť s pracovníkmi stavebného úradu a prerokovať možnosti.
P. starosta informoval prítomných:
Denný stacionár – firma EUROBAU s.r.o. prevzala stavenisko.
Zaslaná žiadosť na PSK – revitalizácia oddychovej zóny (prvky na detské ihrisko).
Ul. Surdok – neschválená výzva.
Označenie ulíc – pracovníci obecného úradu budú musieť prejsť celú obec a priradiť
k súpisným číslam orientačné čísla.
Zmeny a doplnky 7/2020 územného plánu – spracovateľ p. Imrich (lokalita za parkom).
Energie – obec robí úsporné opatrenia.
Osvetlenie cyklistického chodníka – do 20.00 hod. budú svietiť všetky svetlá od 20.00 hod.
do 22.00 hod. každé druhé svetlo a od 22.00 hod. sa svetlá vypnú.
Termostat na reguláciu kotla bol presunutý z kultúrnej miestnosti do pamätnej izby.
Ing. Stračiak – tepelné čerpadlo v MŠ, navrhuje požiadať spoločnosť o návrh oplotenia
čerpadla – estetickejšie riešenie.
Ing. Poloha informoval prítomných o územnom konaní firmy EL PRO KAN.
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K bodu 7. Interpelácie.
Ing. Stračiak – požaduje, aby materiály na zastupiteľstvo boli doručené v čas, navrhuje, aby
zápisnica zo zasadnutia OcZ by sa mala prečítať po ukončení zasadnutia a mali by ju podpísať
overovatelia zápisnice.
Ing. Horňák – treba riešiť čierne stavby v Ražňanoch a v Ostrovanoch. Osloviť p. Matiju
zo stavebného úradu ohľadom čiernych stavieb a pozvať ho na zasadnutie OcZ.
Za návrh dávam hlasovať:
BALČÁK
Za

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

/

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

/

/

STRAČIAK Spolu
/

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

2

Uznesenie č. 10/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje osloviť p. Matiju zo stavebného úradu ohľadom
čiernych stavieb v Ražňanoch a Ostrovanoch a pozvať ho na zasadnutie obecného
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 11.3.2022.

K bodu 8. 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

……………………………
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