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

ZÁPISNICA
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Ražňany
spísaná v Ražňanoch, dňa 11.3.2022 od 18.30 do 21.00 hod.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní:
- poslanci:
Ing. Karol BALČÁK,
Ing. Pavol ELIÁŠ,
Bc. Imrich HORŇÁK,
Rastislav JUSKO,
Viliam KIŠEĽA,
Ing. Peter POLOHA,
Ing. Vladimír STRAČIAK.
- neprítomní:
Ing. Jozef HORŇÁK,
Martin KOLARČÍK,
- starosta obce:
Radovan ROKOŠNÝ
- zapisovateľ:
Anna BALČÁKOVÁ,
- prizvaná:
Bc. Adriana REPASKÁ
- hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ
- hostia:
Peter HVIŠČ
Kamil ŠPEC
Michal JURA
Marianna PATSCH
Monika DZURIKOVÁ
Program:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola uznesení.
5. Žiadosti občanov.
6. Schválenie VZN č. 1/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce
Ražňany, ZaD č. 7/2020.
7. Schválenie zapojenia sa do výzvy pre región v zmysle VZN PSK č. 78/2019.
8. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2022 – zmena rozpočtových opatrení.
9. Rôzne.
10. Interpelácie.
11. 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:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

/

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

KOLARČÍK

POLOHA
/

STRAČIAK Spolu
/

6

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

/

3

Program bol jednohlasne schválený.
Starosta obce oboznámil poslancov so zmenou programu:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola uznesení.
5. Žiadosti občanov.
6. Schválenie zapojenia sa do výzvy pre región v zmysle VZN PSK č. 78/2019.
7. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2022 – zmena rozpočtových opatrení.
8. Rôzne.
9. Interpelácie.
10. Záver.
Dôvodová správa:
Obec Ražňany podala dňa 24.2.2022 žiadosť o vydanie stanoviska – posúdenie zmien
a doplnkov č. 7/2020 ÚPN, v zmysle § 25 ods. (5) a § 31 ods. (2) stavebného zákona – pre
jednu lokalitu. Následne obec v tento deň vyvesila na internetovej stránke a úradnej tabuli
Návrh VZN č. 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Ražňany, ZaD
č. 7/2020. Len na základe stanoviska Okresného úradu Prešov, odbor výstavby a bytovej
politiky môže obec resp. poslanci obecného zastupiteľstva schváliť VZN, no potrebné
stanovisko nám do dnešného dňa nebolo doručené. Z tohto dôvodu odporúčam poslancom
obecného zastupiteľstva bod č.
6. Schválenie VZN č. 1/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť územného plánu obce Ražňany, ZaD č. 7/2020 z rokovania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 11.3.2022 stiahnuť.
Za zmenu programu dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

/

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

KOLARČÍK

POLOHA
/

STRAČIAK Spolu
/

6

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

/

Zmena programu bola jednohlasne schválená.
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Annu BALČÁKOVÚ a p. Adriana
REPASKÁ a overovateľov zápisnice p. Rastislava JUSKA a Ing. Pavla ELIÁŠA.
Za návrh dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

/

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

KOLARČÍK

POLOHA
/

STRAČIAK Spolu
/

6

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

/

3

Návrh bol jednohlasne schválený.

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

BALČÁK

ELIÁŠ

/

/

HORŇÁK I.

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

KOLARČÍK

POLOHA
/

STRAČIAK Spolu
/

6

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

/

Návrh bol jednohlasne schválený.

K bodu 4. Kontrola uznesení.
Uznesenie č. 8/2022 - splnené
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení zo dňa 10.1.2022.
Uznesenie č. 9/2022 - splnené
Obecné zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra obce Ražňany Ing. Máriu Galeštokovú
s úväzkom 0,18 % od 21.2.2022.
Uznesenie č. 10/2022 - splnené
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.
Starosta obce oslovil a informoval p. Matiju ohľadom Uznesenia č. 10/2022 z riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ražňany zo dňa 21.2.2022 a zároveň mu bolo toto
uznesenie emailovou komunikáciou aj zaslané. P. Matija vzal na vedome Uznesenie
č. 10/2022, ospravedlnil sa z neúčasti na zastupiteľstve a informoval starostu obce, že
v najbližšom čase zašle výzvy ohľadom čiernych stavieb v Ražňanoch na začatie konania,
ktoré nemajú vydané stavebné povolenia.

3
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Uznesenie č. 11/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení zo dňa 21.2.2022.
K bodu 5. Žiadosti občanov.
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Hvišča, Ražňany 45 o dočasnú
rekonštrukciu cesty. P. Hvišč prosí o finančnú spoluúčasť na dočasnú rekonštrukciu poľnej
cesty k už existujúcim rodinným domom a plánovanej výstavbe. Cesta hlavne po búrkach
a v prechodných obdobiach, jar a jeseň, značne blatistá a neustále vymývaná na už existujúcu
asfaltovú komunikáciu. P. Hvišč sa rozhodol cestu spevniť, keďže výstavba novej asfaltovej
komunikácie je v horizonte až niekoľkých rokov, ale stavba rodinných domov sa rozbehne
v najbližšom čase. P. Hvišč ponúka svoj podiel pomoci, a to výkopové práce a osadenie
panelov, ktoré zabezpečí a dovezie na miesto určenia. Od obce prosí o prefinancovanie
spomínaných panelov. Jedná sa o približne 10 ks / 90,- € - t. j. cca 900,- €. Pri tejto
rekonštrukcii a po dohode s p. starostom, by sa osadil aj nový betónový žľab, ktorý zachytí
oveľa viac dažďovej vody. Už osadený kovový žľab sa presunie na iné vhodné miesto, čím sa
zlepší záchyt vody. Týmto opatrením dúfa, že sa odstráni zanášanie existujúcej asfaltovej
komunikácie blatom, bahnom a kamienkami, čo pomôže všetkým ľuďom, ktorí bývajú na
ulice smerom k družstvu.
HOSŤ: p. Hvišč Peter: „Myslím, že bolo povedané všetko, to čo chcem urobiť. Bager, cesta
je „fain“, panely by som osadil sám. Kanál je super, ale bahno sa neodstráni. Ponúkam
pomoc ohľadom osadenia panelov. Kamienky búrka stiahne hneď. Panely by ostali obci keby
sa tam dačo začalo riešiť, keby poslanci boli tomu naklonení. Susedia by boli radi keby sa to
urobilo.“
Vyjadrenie poslancov:
Ing. Eliaš- dobrý nápad, či máme na to peniaze. Aj Ing. Poloha sa pýtal, či na to máme
financie.
P. Repaská – máme na to peniaze – v položke všeobecný materiál.
Ing. Stračiak - predebatujeme to v rôznom.

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Nehilu, Ražňany 21
o jednorazový finančný príspevok, nakoľko má dve ťažko zdravotne postihnuté deti Danielu
a Máriu. Starosta navrhuje schváliť 200,- € na jedno dieťa.
Za žiadosť dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

/

/

HORŇÁK I.

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

KOLARČÍK

POLOHA
/

STRAČIAK Spolu
/

6

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

/

Uznesenie č. 12/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorazový finančný príspevok pre p. Nehilu na jeho
dve ťažko zdravotne postihnuté deti Danielu a Máriu vo výške 200,- € na jednu osobu,
spolu to činí 400,- €, slovom: štyristo eur.

4

3

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosti o úľavu dane
z nehnuteľnosti za rok 2022 z dôvodu vlastníctva preukazu ŤZP.
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Meno a priezvisko
Anton Bednár
Marek Miško
Marek Zboray
František Imrich
Eva Štofaníková
Viera Nagyová
Jozef Horňák
Miroslav Kostolník
Mária Dzuriková
Sylvia Škarupová

OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadostí.
HOSTIA: TOMARK- zástupcovia, starosta poslal informáciu poslancom, že nie je možné
vydať stanovisko, kým nie je zmena územného plánu.
Michal Jura - projektant – získanie stavebného povolenie, 2021 obdŕžali odpoveď že treba
zmenu územného plánu, chcú nové zmeny a doplnky, je to územie, kde by sa mala konať
výstavba skladu. V aktuálnom územnom pláne je vedená ako orná pôda. P. Švec – na
stavebnom úrade im odporučili začať so zmenou v štádiu riešenia – začať nové zmeny
a doplnky. P. Švec si je vedomí, že poslanci sú tomu naklonení a chcú požiadať o nové zmeny
a doplnky. P. starosta – zmeny a doplnky 7/2020 nie sú ešte skončené ale je možné nové
zmeny rozpracovať. P. Jura by požiadal spracovateľa zmien a doplnkov, aby sa tomu venoval.
Náklady by znášala firma TOMARK. Ing. Stračiak navrhol sa zaoberať v najbližších
zmenách. Ing. Poloha povedal, že je to samostatná zmena, ktorú žiadajú, je to mimo obývanej
zóny, aby sa to nespájalo s obytnými zónami.
Ing. Eliaš – nie sú proti poslanci.
Prišiel Imrich Horňák.
Za návrh dávam hladovať - Zmeny a doplnky č. 8/2022:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

/

/

/

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

KOLARČÍK

POLOHA
/

STRAČIAK Spolu
/

6

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

Uznesenie č. 13/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje začať proces Zmien a doplnkov obce Ražňany
č. 8/2022. Náklady so zmenou územného plánu bude hradiť firma TOMARK.
HOSTIA : P. Dzuriková a p. Pautch.
P. Dzuriková – zmena územného plánu, prečo s tým OcZ nesúhlasilo – zdržali sa hlasovania.
Či je to technický alebo osobný problém. P. Dzuriková vyžaduje od poslancov dôvody, prečo
sa zdržali hlasovania. Spomínala § 25, že poslanec musí udať dôvod prečo sa zdržal
hlasovania.
5
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Ing. Eliaš –nemá vedomosť, aby poslanci obecného zastupiteľstva museli vysvetľovať svoje
hlasovanie. Zdržal sa kvôli nezhodám medzi ňou, p. Vojtkovou a p. Uličným s predloženou
zmenou územného plánu obce. Nie je to osobný problém.
p. Jusko – nemal vedomosť o tom. Nie je to osobný, ale technický problém.
Ing. Balčák – technický problém.
Ing. Poloha – nechápe otázke p. Dzurikovej, či je to technický alebo osobný problém. Cesta
tam aj tak bude, územie sa tam otvorí.
Ing. Stračiak – osobný problém to určite nie je.
P. Dzuriková sa poďakovala a odišla.
K bodu 6. Schválenie zapojenia sa do výzvy pre región v zmysle VZN PSK č. 78/2019.
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že bola vyhlásená výzva pre
región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v zmysle VZN PSK
č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
v platnom znení. Obec sa môže zapojiť do programu 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok
UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, pod program 2.1. : Kapitálové investičné
výdavky. V našom prípade navrhujem výstavbu chodníka č. 4 v miestnom parku, ktorý je
KNP a osvetlenie hlavného chodníka č. 1. Chodník umožňuje návštevníkom, ale aj
prechádzajúcim cez park spojiť vstup z ulice Ku krížu s hlavným chodníkom, z ktorého sa
občan dostane k všetkým dôležitým inštitúciám. Občanom bývajúcim na hornom konci ulíc
Nová alebo Čerešňová značne skráti časť prechodu napr. na autobusovú zastávku za
cintorínom. Osvetlením hlavného chodníka prispejeme k bezpečnosti prechádzajúcich
občanov cez miestny park. Termín na predloženie žiadosti je do 31.3.2022, minimálna výška
na jednu žiadosť je 20.000,- €, spolufinancovanie podporenej činnosti je minimálne 30 % zo
schválenej dotácie, spôsob financovania je systémom refundácie a termín schválenia alebo
neschválenia dotácie je do 30.6.2022. Projektový rozpočet je vo výške 29.000,- €.
P. starosta prosí o vyjadrenie poslancov:
Neboli žiadne dotazy od poslancov.
Za schválenie zapojenia sa do výzvy dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

/

/

/

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

KOLARČÍK

POLOHA
/

STRAČIAK Spolu
/

6

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

Uznesenie č. 14/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do výzvy pre región na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní
dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení.
K bodu 7. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2022 – zmena rozpočtových opatrení.
ZBIERKA PRE UKRAJINU
Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s partnermi v oblasti samospráv
vypracovalo logistický model a v nadväznosti na tento dokument nám zaslali informáciu
6
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o finančnej zbierke z verených zdrojov. V prípade ak sa obec rozhodne prispieť finančne na
riešenie humanitárnej krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine má ZMOS zriadený
transparentný účet, je potrebné schváliť takýto príspevok obecným zastupiteľstvom. Mesto
Lipany v súvislosti s vojnou na Ukrajine tiež zriadilo transparentný účet a požiadalo všetkých,
ktorým situácia na Ukrajine nie je ľahostajná a ak im to finančná situácia dovolí finančne
prispieť na zriadený účet. Vyzbieraná čiastka sa použije na zakúpenie liekov pre centrálnu
nemocnicu v Chuste, ktoré je partnerské Mesto Lipian, a ktoré aj o pomoc požiadalo.
Navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú čiastku vo výške 500,- € pre Mesto
Lipany. Finančné prostriedky vieme presunúť z položky reprezentačné, v ktorej máme
v súčasnej dobe 1100,- €.
Ing. Stračiak – navrhuje usporiadať zbierku občanov a poskytnúť sumu 100,- € alebo 200,- €.
Zastupiteľstvo disponuje peniazmi občanov, a preto by sa mal každý rozhodnúť sám, či
prispeje. Materiálna zbierka od občanov bola už vyhlásená obcou Ražňany v spolupráci
s TSP. Finančná zbierka bola vyhlásená farárom v kostole.
P. starosta vysvetľuje, že za tie peniaze sa zakúpia lieky a idú priamo do nemocnice.
Ing. Poloha súhlasí s Ing. Stračiakom – navrhuje vyhlásiť zbierku občanov.
Ostatní poslanci nemali iný návrh.
Za sumu 200,- € dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

/

/

/

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

KOLARČÍK

POLOHA
/

STRAČIAK Spolu
/

7

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

2

Uznesenie č. 15/2022
Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schvaľuje v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1, písm.
e) a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4
ods. 3, písm. h) a písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poskytnutie
finančných prostriedkov v objeme 200,- € z rozpočtu obce a to na plnenie úloh
vyplývajúcich z riešenia humanitárnej krízy súvisiacej s vypuknutím vojnového
konfliktu na Ukrajine pre Mesto Lipany na transparentný účet č. SK93 0200 0000 0045
6908 3654.
Rozpočtové opatrenie č. 2022002
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 príjmovej časti bežný rozpočet v sume 4000,00 eur, vo výdavkovej časti bežný
rozpočet v sume 1020,00 eur., pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.
Za vzatie na vedomie dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

/

/

/

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

KOLARČÍK

POLOHA
/

STRAČIAK Spolu
/

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/
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Uznesenie č. 16/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2022002.

Rozpočtové opatrenie č. 2022003
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 finančné operácie v sume 1000,00 eur, navýšenie
rozpočtových prostriedkov vo výdavkovej časti bežný rozpočet v sume 1000,00 eur, presun
rozpočtových prostriedkov vo výdavkovej časti bežný rozpočet v sume 3055,00 eur., presun
rozpočtových prostriedkov vo výdavkovej časti kapitálový rozpočet v sume 8.000,00 eur.,
pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky.
Za schválenie dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

/

/

/

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

KOLARČÍK

POLOHA

STRAČIAK Spolu

/

/

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/
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Uznesenie č. 17/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2022003 so zmenou: presun
rozpočtových prostriedkov vo výdavkovej časti bežný rozpočet v sume 2755,00 eur.

K bodu 8. Rôzne.
SIRÉNA – na betónový stĺp pred obecným úradom bol umiestnený technický prostriedok
informačného systému civilnej ochrany – elektronická siréna. Rozhodnutie o umiestnení bolo
vydané Okresným úradom Sabinov, odbor krízového riadenia so súhlasom obce Ražňany.
Dôvodom umiestnenia tohto zariadenia bola nefunkčná elektrická siréna umiestnená na
streche obecného úradu. V prechodnom období obec využívala spúšťanie zvukovej sirény
miestnym rozhlasom. Zdrojom elektrickej energie je fotovoltaický článok a ovládanie bude
možné buď v priestoroch obecného úradu alebo z centrály CO.
VYKUROVANIE OBJEKTOV TEPELNÝMI ČERPADLAMI V MŠ – spojil som sa
konateľom spol. EKOMOS p. Skokom, ktorý nám vypracoval štúdiu vykurovania objektov
tepelnými čerpadlami a dohodli sme sa ak obecné zastupiteľstvo bude súhlasiť so začatým
procesom prípravy zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP,
zameranie: Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov obnoviteľných zdrojov energie.
Spol. EKOMOS pripraví a na najbližšom zastupiteľstve predstaví plán prípravy a vyčísli
oprávnené a neoprávnené náklady. Do najbližšieho zastupiteľstva ekonomické oddelenie
pripraví krytie projektu rozpočtovými opatreniami, ktoré vzídu z návrhu spoločnosti. Podanie
žiadosti s prílohami sa zrealizuje do konca mesiaca jún ak bude obec disponovať všetkými
vyjadreniami dotknutých orgánov.
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Za návrh dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

/

/

/

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

KOLARČÍK

POLOHA
/

STRAČIAK Spolu
/

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

Uznesenie č. 18/2022
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so začatým procesom prípravy zapojenia sa do výzvy na
predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP, zameranie: Výstavba zariadení na využitie
vybraných druhov obnoviteľných zdrojov energie.
VYTRIEDENÝ ODPAD – obec Ražňany zvýšila úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
za rok 2021 na úroveň 40,01 % z pôvodných v roku 2020 30, 19 %. Dôvodom zvýšenia
úrovne bola hlavne povinnosť spoločností zaoberajúcich sa výkopom druhotných surovín
zasielať na obce množstvá odpadov. V našom prípade to bolo viac ako 40 ton železa a ocele.
Spolu za rok 2021 obec vyprodukovala 449,723 ton odpadu, z toho bol napríklad zber skla
oproti roku 2020 vyzbieraného menej a to o 6 ton. Pri plastoch sa vyzbieralo viac o 7 ton.
Stále máme veľa objemového odpadu, ktorý bol v roku 2021 vo výške 74,32 ton a zmesový
komunálny odpad nám klesol oproti roku 2020 o 14, 62 ton. Možnosti na separáciu odpadu
majú občania umožnené, a to buď v zbernom dvore, ktorý je od 1. marca otvorený aj v stredu
a kompostovisku, ktoré plánujeme otvoriť koncom marca.
PREVZATIE LISTÍN OD VVS – obec Ražňany v zastúpení starostom obce dňa 9.2.2022
v Sabinove podpísala za akcionára VVS protokol o odovzdaní a prevzatí 1 ks hromadnej
akcie v listinnej podobe, ktorá nahrádza 8818 ks kmeňových listinných akcií z menovitou
hodnotou jednej akcie 33,- €. Dôvodom tejto zmeny, ktorú odsúhlasili akcionári VVS boli
zvýšené náklady na vedenie účtu v bankách a úspora finančných prostriedkov všetkých miest
a obcí patriacich pod Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť. Po prepočte je hodnota akcií
obce Ražňany vo výške 290 994,- €.
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE – obec Ražňany prijala dňa 17.2.2022 výzvu na doplnenie
žiadosti o NFP na projekt Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci
Ražňany. Po konzultácií s externým manažmentom, ktorý nám zabezpečuje už dlhodobo
firma MEDIINVEST postupne doplňujeme žiadané prílohy ako je napr. projektová
dokumentácia v písomnej forme, položkovitý stavebný rozpočet v písomnej forme,
vysvetlenie výšky bench markov, vyjadrenie Okresného úradu životného prostredia z procesu
posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo dokument preukazujúci súlad
s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000.
V týchto dňoch očakávame zaslanie stanoviska SPP, ktoré je potrebné k novým stavebným
objektom, ktoré sú chodníky, aby sme mohli to stanovisko zapracovať do stavebného
povolenia. Všetky tieto doplnky treba zaslať v lehote do 20 pracovných dní od doručenia
výzvy t. j. 17.3.2022.
OcZ berieme na vedomie tieto informácie.
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POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY – obec Ražňany na svojom území poskytuje
sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dôchodkového veku –
opatrovateľskú službu. VZN obce Ražňany č. 4/2014 o poskytnutí sociálnych služieb o výške
a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby má čl. 1: Výška a spôsob úhrady za
opatrovateľskú službu, bod)2: sumu 1,90 € za 1 hod. poskytovanej služby plnoletej fyzickej
osoby. Pri odpracovaní 20 pracovných dní je to 285,- € a táto suma je príjmom obce, ktorú
uhrádza klient. V súčasnej dobe obec zamestnáva jednu pracovnú silu na pozícií
opatrovateľka a jej celková cena za mesiac je 917, 94 € (hrubá mzda + odvody
zamestnávateľa). Obec v takomto prípade dopláca finančné prostriedky na jednu osobu 632,
94 € mesačne x 12 = 7.595, 28 €. Z dlhodobého hľadiska pri starnutí populácie a pri
zvýšenom počte opatrovaných ľudí potrebuje obec urobiť opatrenia na zvládnutie
ekonomických následkov v budúcom období. Jedna z možností je zvýšiť poplatok za
opatrovateľskú službu (z 1,90 € na 2,50 €). Suma pri zvýšení bola 375,- €. V prípade
schválenia obecným zastupiteľstvom obec pripraví VZN do budúceho zastupiteľstva.
Za návrh dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.
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/

/

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/
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KOLARČÍK
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/
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Proti
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/

/

Uznesenie č. 19/2022
Obecné zastupiteľstvo navrhuje pripraviť do nasledujúceho zastupiteľstva VZN obce
Ražňany o poskytnutí sociálnych služieb a urobiť finančnú analýzu poplatkov za
opatrovateľskú službu. Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre plnoletú fyzickú
osobu sa navrhuje vo výške 2,50 € za 1 hod. poskytovanej opatrovateľskej služby.
PROSBA – FIRMA COCA COLA obchodný zástupca Lukáš Rokošný, pomoc s priestormi,
krátkodobé ubytovanie Ukrajincov v spoločenskom pavilóne. Všetky náklady by hradila
spoločnosť. Boli by sme ochotní akcepovať túto vec?
Ing. Galeštoková sa pýtala, či máme možnosť, aby sa naši občania nestýkali s Ukrajincami.
Ing. Stračiak – poskytnutie ubytovania by navrhol až po vyčerpaní všetkých možností, ktoré
poskytuje kraj.
OcZ berie na vedomie informáciu starostu.
MOTOROVÉ VOZIDLO – motorové vozidlo, ktoré má obec vysúťažiť v 1. polroku 2022
pre Denný stacionár má túto špecifikáciu:
- Osobný sedemmiestny automobil
- Palivo – benzín
- Výkon min. 70 KW
- Prevedenie sedemmiestne
- Kolesá min 15 palcov
- Počet valcov min. 4
- Prevodka min. 5 stupňová
Prieskum sa robil v apríli 2019 pri podávaní žiadosti. Obec v súčasnej dobe oslovila
predajcov a zistila vážne problémy s dodaním typov podľa určeného prieskumu. Hlavný
problém pri dodaní benzínových motorov je počet valcov, z ktorých väčšina sú len
trojvalcové a na sklade nie sú. Pri objednávke sú dodacie lehoty aj 12 mesiacov. Preto
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navrhujeme požiadať o zmenu nadriadený orgán, aby sme mohli kúpiť sed miestne vozidlo
s dieselovým motorom. Tieto typy sa podarilo zadať do výroby ešte v decembri 2021 a ich
dodanie je možné do júna 2022. Uvedomujeme si, že cena z prieskumu trhu dávno neplatí,
a preto pri kúpe bude nutné doplatiť rozdiel ceny.
Ing. Stračiak sa pýtal spoločností na výrobu áut, cena od 25.000,- € do 30.000,- €.
ČEREŠŇOBRANIE A STRETNUTIE RODÁKOV
Kultúra sa po COVIDE rozbehne. Ubehlo 10 rokov po stretnutí rodákov. Má sa počítať
s rodákmi alebo nie. Nasledujúce obdobie ukáže možnosti organizovania akcie. V rámci
pomoci a prípravy nie je problém. Ak bude niečo nové starosta bude informovať poslancov.
K bodu 9. Interpelácie.
Ing. Balčák sa pýtal v akom stave je kompostovisko. P. starosta odpovedal, že ešte možno
2 ruky bude funkčné.
P. Hvišč – vrátenie sa k žiadosti.
Finančná analýza p. starostu:
Približné náklady ak by cestu financovala obec sú vo výške 1.480,- €. Výpočet predpokladá
odstránenie 20 cm z hornej vrstvy v šírke 3 m, odvoz, ak je to zemina, tak na kompostovisko
ak je to zmes kameniva a nánosov, tak na skládku odpadov, dovoz nového kameňa približne
20 ton, lomový kameň a práce strojom.
- Lomový kameň – 20 t x 14,40 € = 288,- €
- Práce strojom – 7 hod. x 36,- € = 252,- €
- Horná vrstva – 20 t x 37,- € = 740,- €
- Doprava – 200,- €
P. Kišeľa, kde dá p. Hvišč tú zeminu? Nepostačil, by ten žľab? Keď sa premiestni žľab to
nepomôže hovorí p. Kišeľa. P. Kišeľa je zarazený, že p. Kostolníkovi to nevadí, keď chodí
s ťažkými autami. Šachtu vybrať a vymeniť rigol. Ing. Stračiak – toto riešenie bo bolo
postačujúce. Poslanci navrhujú ísť do horného rigolu.
OcZ berie na vedomie žiadosť p. Hvišča a navrhuje urobiť v hornej časti zberný žľab
odvedený do otvoreného rigolu.
P. Kišeľa – ohľadom problému zo svorkov psov. P. Karnišovi a p. Repaskému skántrili
hydinu a zajace. Pes Hasky bol odchytený p. Karnišom, ale mu utiekol. Majiteľka bola z obce
pri Prešove a predala ho rómom zo Sabinova.
Ing. Eliáš sa pýtal, či nemáme ako obec nejaké povinnosti ohľadom CO, a či sú v našej obci
nejaké kryty. P. starosta mu odpovedal, že bolo zasadnutie krízového štábu a žiadne
povinnosti zatiaľ nemáme.

K bodu 10. Záver.
Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Ražňanoch.
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Radovan ROKOŠNÝ
starosta obce

Zapisovateľ:
p. Anna BALČÁKOVÁ

……………………………

Overovatelia:
Rastislav JUSKO

……………………………

Ing. Pavol ELIÁŠ

……………………………
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