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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 9.9.2022 od 18.00 do 20.00  hod.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:             Ing. Pavol ELIÁŠ, 

                                                           Ing. Jozef HORŇÁK, 

                                                           Rastislav JUSKO,    

                                                Viliam KIŠEĽA,  

                                                           Ing. Peter POLOHA, 

                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK.   

                        - neprítomní:              Ing. Karol BALČÁK,           

                                                           Bc. Imrich HORŇÁK, 

                                                           Martin KOLARČÍK. 

                        - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  

  - zapisovateľ:             Adriana REPASKÁ , 

                        - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 

                       -  prizvaní:                    

  - hostia:                       Tomáš KALINA, 

                                                            Kamil ŠPES                                 

 

K bodu 1. Otvorenie. 

 

Starosta obce privítal poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a oboznámil poslancov 

s programom: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Kontrola uznesení. 

     5. Žiadosti občanov. 

6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2022 – zmena rozpočtových opatrení. 

     7. Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly. 

8. Rôzne. 

9. Interpelácie. 

10. Záver. 

 

 

        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. 
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

                  Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Adrianu REPASKÚ a overovateľov 

zápisnice p. Rastislava JUSKA a 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: Ing. Jozef HORŇÁK, Ing. Vladimír 

STRAČIAK 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. Kontrola uznesení. 

 

 

Uznesenie č. 41/2022 - splnené 

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť FK FC Ražňany o doplatenie dotácie 

na rok 2022 o sumu 4.000,- €.  

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť FK FC Ražňany o doplatenie dotácie na rok 

2022 o sumu 4.000,- €, slovom štyritisíc eur v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 1/2015, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 

Uznesenie č. 42/2022 - splnené 

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť ŇARŠANKY o dotáciu                        

na II. polrok 2022 v sume 2.000,- €. 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ŇARŠANKY o dotáciu na II. polrok 2022 v sume 

2.000,- €, slovom: dve tisíc eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015, 

ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 

Uznesenie č. 43/2022 - splnené 

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Športového klubu Ražňany o dotáciu 

na 2. polrok 2022 vo výške 400, 00  €. 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Športového klubu Ražňany o dotáciu na 2. 

polrok 2022 vo výške 400,-  €, slovom: štyristo eur v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 1/2015, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 

Uznesenie č. 44/2022 - splnené 



 

 

 

 

3 

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o navýšenie dotácie o upravenú časť 

50 % - navýšenie o čiastku 2.640, 60 €. 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o navýšenie dotácie o upravenú časť                

50 % - navýšenie o čiastku 2.640, 60 €, slovom: dve tisíc šesťsto štyridsať 60/100 eur. 

Uznesenie č. 45/2022 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemkov od Mgr. Kornélie Karnišovej cenu za 

1 m² v extraviláne 0,50 €, slovom: päťdesiat centov a v intraviláne 3,- €, slovom: tri eurá. 

Uznesenie č. 46/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku na základe kúpnej zmluvy parcelu registre 

EKN č. 1628/6 o výmere 96 m², ostatná plocha v prospech Margity JAVORSKEJ bytom 

Daletice 15, 082 63 Jarovnice, kúpna cena je 3,32 € /1m², slovom tri eurá, 32/100 za jeden 

meter štvorcový. 

Uplatnenie osobitného zreteľa pri tomto priamom predaj je odôvodnené tým, že: 

- z dlhodobého hľadiska pozemok pre obec Ražňany nemá význam, 

- sa jedná o predaj pozemku relatívne nízkej výmery, 

- nebolo by vhodné predať pozemok iným vlastníkom lebo pozemok je v susedstve 

kupujúceho. 

V zmysle § 9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

navrhujeme schváliť predmet prevodu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom OZ 

Ražňany rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 

Uznesenie č. 47/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ražňany v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje rozsah 

funkcie starostu obce Ražňany v novom volebnom období r. 2022 – 2026 v rozsahu 1, t. z. 

v plnom rozsahu. 

Uznesenie č. 48/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo obce Ražňany v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje počet poslancov 

Obce Ražňany v novom volebnom období 2022 - 2026 deväť. 

Uznesenie č. 49/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ražňany v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov určuje volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva 

pre volebné obdobie r. 2022 – 2026 1 volebný obvod. 

Uznesenie č. 50/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a správu audítora za 

rok 2021. 

Uznesenie č. 51/2022 - splnené 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 16, ods. 10 a) Záverečný účet obce za rok 

2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad a schvaľuje použitie prebytku 

rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 113 334, 04 €. 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 113 334, 04 €. 

Uznesenie č. 52/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2022007. 

Uznesenie č. 53/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2022008 s týmito úpravami: 

- na navýšení 2.000,00 eur pre FK FC Ražňany sa poslanci neuzniesli. 

Uznesenie č. 54/2022 - splnené 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti za 2. polrok 2022. 

 

Uznesenie č. 55/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení zo dňa 24.6.2022. 

 

HOSTIA: 

Tomáš Kalina – nájomca Šport klubu. Chce vybudovať vonkajšiu murovanú terasu so 

zasúvacími oknami, aby sa dala zatvárať a bola vhodná aj v chladnejšom období. P. Kalina 

momentálne nevie koľko by to stálo, ale dá urobiť cenovú ponuku, ak budú poslanci súhlasiť. 

Ing. Horňák navrhol, aby p. Kalina dal vypracovať cenovú ponuku. Ing. Poloha povedal, že to 

spolu preberieme a dáme vedieť. Ing. Stračiak navrhol dať vypracovať cenovú ponuku, aby sa 

vedeli poslanci rozhodnúť. 

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

Za  /  / / /  / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /    /   3 

 

Uznesenie č. 56/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu p. Kalinu s tým, že bude doplnené 

financovanie. 

 

Kamil Špes – ohľadom pripomienky p. Malinovského k Zmenám a doplnkom územného 

plánu č. 8/2022. Táto pripomienka je neakceptovateľná. P. starosta povedal, že bolo stretnutie 

ohľadom pripomienky. P. Imrich odporúča neakceptovať pripomienku. Vzťah Tomark – 

letisko je vysporiadaný. 

 

 

K bodu 5. Žiadosti občanov. 

 

     Starosta obce predložil na schválenie žiadosť p. Petika, Ražňany o jednorazovú finančnú 

pomoc. Finančnú pomoc žiada pre jeho deti Petra a Damiána na cestovné doklady a školské 

potreby z dôvodu poberanie nízkeho príjmu. 

a) za vzatie na vedomie žiadosti dávam hlasovať: 

b) za schválenie žiadosti dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za           

Proti  /  / / /  / / 6 

Zdržal sa           

Neprítomný /  /    /   3 

 

Uznesenie č. 57/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Petika, Ražňany o jednorazovú 

finančnú pomoc. 

 

     Poslanci sa na  žiadosti p. Petika, Ražňany o jednorazovú finančnú pomoc neuzniesli. 
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Starosta obce predložil list od Arcibiskupského úradu Košice ohľadom nelegálnych stavieb 

na cirkevných pozemkoch. 

P. starosta Ostrovany – plot pri KC chcú presunúť, momentálne nevie s tým nič urobiť, ani 

s dvoma domami. Toto podmieňuje úpravy, ktoré chcú urobiť. Ing. Eliáš sa pýtal, či 

môžeme stopnúť predaj pozemkov. Ing. Stračiak navrhuje pridŕžať sa podmienok, ktoré 

boli schválené Uznesením č. 51/2016. OcZ navrhuje stretnutie s Arcibiskupským úradom.  

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

Za  /  / / /  / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /    /   3 

   

Uznesenie č. 58/2022  

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zvolať stretnutie s Arcibiskupským 

úradom Košice ohľadom nelegálnych stavieb na cirkevných pozemkoch. 

 

 

    Starosta obce predložil stanovisko k Uzneseniu 45/2022 Obecného zastupiteľstva 

v Ražňanoch Mgr. Karnišovej, Stará Ľubovňa. 

Je potrebné p. Karnišovej dovysvetliť, že cena za ihrisko je 1,50 za 1 m². P. starosta 

povedal, že je to nízka suma. Ostatní majitelia, ktorí majú pozemky pod ihriskom ešte 

neboli oslovení. Ing. Stračiak – nebolo to dotiahnuté, zatiaľ iba verbálne. Poslanci 

navrhujú predložiť p. Karnišovej stanovisko k upresneniu cien pozemkov v katastri 

Ražňany  

a) za vzatie na vedomie stanoviska dávam hlasovať: 

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

Za           

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

 

Uznesenie č. 59/2022 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby predložil stanovisko p. Karnišovej 

k upresneniu cien pozemkov v katastri obci Ražňany ešte raz s dovystvetlením: 

- pozemky oproti cintorínu – 0,50 € za 1 m² (extravilán), 

- pozemky pod ihriskom – 1,50 za 1m², 

- pozemky pod miestnymi komunikáciami – 3,00 za 1 m² (intravilán). 

 

 

K bodu 6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2022 – zmena rozpočtových opatrení. 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2022009 

 

      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 
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prostriedkov v príjmovej časti bežný rozpočet v sume 3 000,00 EUR, presun vo výdavkovej 

časti bežný rozpočet v sume 8 205,00 Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 

výdavky.  

 

 

    Za vzatie na vedomie rozpočtového opatrenia č. 2022009 dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za  /  / / /  / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /    /   3 

 

Uznesenie č. 60/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2022009. 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2022010 

 

     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 bežný rozpočet v sume 27 730,00 EUR, 

navýšenie vo výdavkovej časti bežný a kapitálový rozpočet v sume 23 080,00 eur, presun vo 

výdavkovej časti bežný a kapitálový rozpočet v sume 9 420,00 Eur, pričom sa menia celkové 

príjmy a celkové výdavky.  

 

 

  Za rozpočtové opatrenie č. 2022010 dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za  /  / / /  / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /    /   3 

 

Uznesenie č. 61/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2022010. 

 

 

K bodu 7. Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly. 

 

Starosta obce predložil správy hlavného kontrolóra o výsledku kontrol: 

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

výkazníctve. 

b) Kontrola správnosti zadávania prevodných príkazov na všetkých bankových účtoch 

OcÚ. 

c) Kontrola dodržiavania zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a platných zásad hospodárenia obce pri prevodoch majetku uskutočnených 

v roku 2021. 

Za vzatie na vedomie dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 
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Za  /  / / /  / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /    /   3 

 

 

Uznesenie č. 62/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy hlavného kontrolóra z výsledku kontrol. 

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

výkazníctve. 

b) Kontrola správnosti zadávania prevodných príkazov na všetkých bankových 

účtoch OcÚ. 

c) Kontrola dodržiavania zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a platných zásad hospodárenia obce pri prevodoch majetku 

uskutočnených v roku 2021. 

 

 

 

 

 

 

K bodu 8. Rôzne. 

 

 

    Starosta obce predložil vyjadrenie k zmenám a doplnkom č. 8/2022 doručené dňa 8.6.2022 

a vyjadrenie k zmenám a doplnkom č. 8/2022 a územnému konaniu pre Halový objekt – sklad 

hotových výrobkov, spevnená plocha doručené dňa 14.7.2022 od p. Malinovského. 

 

Pripomienka p. Malinovského: 

Vzhľadom na oznámenie k ZaD č. 8/2022 z 25.5.2022 územného plánu obce Ražňany 

podávam nasledovné pripomienky. 

V prvom rade je potrebné poukázať na to, že subjekt (predpokladám TOMARK. S. r. o. alebo 

vlastníci parc. č. 771/11 ???), ktorý plánuje výstavbu na parcelách 771/11 nemá korektne 

vysporiadaný vstup na parcelu 771/11 vo vlastníctve: 

1.Ing. Daniel Tomko a Mária Tomková r. Prokopičová 

2.Ing. Daniel Tomko a Katarína Tomková r. Čepeľová, 

Nakoľko (vjazd č. par. 795/2) na komunikáciu k letisku a k predmetnej parcele nevlastní 

a neprevádzkuje nijakým súhlasným, zákonným spôsobom alebo aspoň spôsobom v rámci 

slušných mravov a dohôd. Ako spoluvlastník prístupovej komunikácie si síce splnil morálnu 

oznamovaciu povinnosť (telefonát od + 421 903 774 223 z 2.5.2022 o 10:42) v zmysle, že 

môžem nesúhlasiť, ale že to bude na obci aj tak schválené, čo je zvláštne nakoľko sa poslanci 

vyjadrovali (jeden zásadne) k dnes už existujúcim halám (na parc. č. 771/12), že ďalšie už 

v žiadnom prípade. Predmetnou výstavbou dôjde k poškodzovaniu môjho majetku a dotknutiu 

vlastníckych práv ako vlastníka a spoluvlastníka, na ktorý majú právny dosah aj tretie strany. 

K správe pána Ing. arch. Dučay by som podotkol, že neprihliadal hlavne na majetkové 

pomery prístupu k pozemku 771/11 a taktiež v neposlednom rade, že prečo sa ide do zmeny 

územného plánu zapracovať celá parcela 771/11 a nielen v časti požadovanej výstavby, tak 

ako to robí štandardne a zásadovo, napr. pri halách viď parcela 771/12. 

Ďalej chcem poukázať, že vstup na letisko z komunikácie, ktorej som spoluvlastníkom a na 

ktorú vlastním vjazd v celom rozsahu, tvorí brána na letisko a priestor o šírke pre motorové 
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vozidlá, nie pre lietadlá. Ak by sa mala stavba a parcela využívať pre požadovaný predmetný 

účel, muselo by dôjsť k odstránení oddychovej zóny na letisku (drevená stavba tzv. altánok) 

budovy 

Dôvodová správa k pripomienke: 

Pripomienka týkajúca sa zabezpečenia prístupu  na parcelu č. 771/11nesúvisí s návrhom ZaD 

č. 8/2022, ktorých predmetom  je zmena funkčnej plochy z pôvodnej funkcie – orná pôda na 

novú funkciu – plocha areálu športového ihriska a dopravných zariadení s plochou verejnej 

zelene.  

Zmenou funkčnej plochy nie sú obmedzené vlastnícke práva a spoluvlastnícke práva 

k pozemkom susediacim s plochou navrhovanou na zmenu funkcie a prípadne dohody , 

návrhy na využívanie pozemkov 773 a 779/2 na ktorých sa nachádza prístupová účelová 

komunikácia k letisku z ktorej je navrhnutý aj prístup k ploche , ktorá je predmetom návrhu 

a prípadne poškodzovania majetku  je potrebné riešiť podľa platných ustanovení občianskeho 

zákonníka.  

Rozsah zapracovania plôch zadefinovanej ako plocha  areálu športového letiska a dopravných 

zariadení; plochy verejnej zelene sú v návrhu zapracované v súlade s platnou legislatívou 

a podľa požiadavky PO z ktorej podnetu sa ZaD č. 8/2022 obstarávajú.  

Požiadavky a upozornenia uvedené v o vyjadrení , ktoré sa týkajú príp. budúcej prevádzky, 

zásahu do oddychovej zóny na letisku, prevádzkové požiadavky vyplývajúce so schválených 

dokumentov k prevádzke  sú nad rámec riešenia v územnoplánovacej dokumentácii.   

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

Za  /  / / /  / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /    /   3 

 

 

Uznesenie č. 63/2022 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom vyhodnotenia, ktorý bol predložený 

a neakceptuje pripomienky p. Malinovského k Zmenám a doplnkom územného plánu                 

č. 8/2022. 

 

 

P. starosta oboznámil prítomných: 

 

- rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP – miestna komunikácia na ulici 

Ku krížu, časť Novej ulice a časť ulice K osade, informačné listy boli doručené 

majiteľom pozemkov, ktorí ešte nemajú urobené kanalizačné a vodovodné prípojky, 

- podanie žiadosti – vykurovanie objektov obce tepelnými čerpadlami v MŠ (kontrola 

žiadosti), 

- značenie ulíc – orientačné čísla + názvy ulíc, smerovníky (10 bodov v obci), 

- ceny za meter štvorcový v intraviláne a extraviláne, 

- organizovanie turistického výletu do blízkeho okolia v októbri, 

- voľby – zasadala miestna volebná komisia. 

 

 

K bodu 9. Interpelácie. 

 

Ing. Eliáš sa pýtal, či je to čierna stavba – na letisku. Poslanci sa domnievajú, že je to čierna 

stavba.  
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Akcia koniec leta – Ing. Horňák – predseda kultúrnej komisie povedal, že nikto nebol 

oboznámený. Pýtal sa ako to bolo financované. P. starosta odpovedal, že dve hudobné 

skupiny boli zaplatené z príjmov z predaja občerstvenia zo stánkov, ktoré boli na akcii. Jedna 

skupina bola zaplatená z príjmov z tomboly z Čerešňobrania vo výške 700,- € + DPH. 

Povedal,  že p. starosta mohol oboznámiť poslancov. Ing. Horňák chcel stolnotenisový turnaj, 

no p. starosta sa vyjadril, že sú prázdniny. Ing. Horňák sa pýtal ohľadom čiernych stavieb – 7 

stavieb bolo oslovených , 3 sú vyriešené, 4 sa riešia. 

 

 

     

 

 

 

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: 

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

 

 

Ing. Jozef HORŇÁK   …………………………… 

 

 

 


