
 

 

 

 

1 

OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 21.10.2022 od 18.00 do  19.10 hod.  

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

                                                           Ing. Karol BALČÁK, 

                                                           Bc. Imrich HORŇÁK 

                                                           Ing. Jozef HORŇÁK, 

                                                           Rastislav JUSKO,    

                                                Viliam KIŠEĽA,  

                                                           Ing. Peter POLOHA, 

                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK.   

                        - neprítomní:              Martin KOLARČÍK. 

                        - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  

  - zapisovateľ:             Adriana REPASKÁ , 

                        - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 

                       -  prizvaní:                    

  - hostia:                        

 

 

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

6. Schválenie VZN č. 3/2022 obce Ražňany, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  územného 

plánu obce Ražňany, ZaD č. 8/2022. 

7. Schválenie VZN č. 4/2022 obce Ražňany o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

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

na rok 2022. 

8. Žiadosti občanov. 

9. Rôzne. 

10. Interpelácie. 

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

Za / / / /  /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /  /   2 

         Program bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

                  Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Adrianu REPASKÚ a overovateľov 

zápisnice Bc. Imricha HORŇÁKA a Viliama KIŠEĽU. 

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

Za / / / /  /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /  /   2 

           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 / / / /  /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /  /   2 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

 

K bodu 4. Kontrola uznesení. 

 

 

Uznesenie č. 56/2022 - splnené 

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

financovanie. 

Uznesenie č. 57/2022 - splnené 

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

pomoc. 

Uznesenie č. 58/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zvolať stretnutie s Arcibiskupským úradom 

Košice ohľadom nelegálnych stavieb na cirkevných pozemkoch. 

Uznesenie č. 59/2022 - splnené 

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

k upresneniu cien pozemkov v katastri obci Ražňany ešte raz s dovysvetlením: 
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- 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). 

Uznesenie č. 60/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2022009. 

Uznesenie č. 61/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2022010. 

Uznesenie č. 62/2022 - splnené 

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. 

Uznesenie č. 63/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom vyhodnotenia, ktorý bol predložený a neakceptuje 

pripomienky p. Malinovského k Zmenám a doplnkom územného plánu č. 8/2022. 

 

 

Uznesenie č. 64/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení zo dňa 9.9.2022. 

 

 

K bodu 5. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2022 – zmena rozpočtových opatrení. 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2022011 

     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 4 350,- €, navýšenie vo 

výdavkovej časti bežný rozpočet v sume 1 340,- €, pričom sa menia celkové príjmy a celkové 

výdavky. 

Za vzatie na vedomie rozpočtového opatrenia č. 2022011 dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / /  /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /  /   2 

 

Uznesenie č. 65/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2022011. 
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K bodu 6. Schválenie VZN č. 3/2022 obce Ražňany, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  

územného plánu obce Ražňany, ZaD č. 8/2022. 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch podľa  §11 ods. 4  zákona o obecnom zriadení                       

č. 369/1990 zb. v zn. nesk. predpisov / ďalej len zákon o obecnom zriadení /a § 26 ods. 3                   

a § 27 ods. 3 stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení / ďalej len stavebný zákon /: 

 

1. berie na vedomie 

 

1.1. Správu – informáciu o postupe obstarávania a prerokovania Zmien a doplnkov č. 8/2022  

       ÚPN- O Ražňany. 

1.2. Výsledky prerokovania Zmien a doplnkov č. 8/2022.  

1.3. Výsledok preskúmania Zmien a doplnkov č. 8/2022 ÚPN-O Ražňany  podľa § 25 

stavebného zákona Okresným  úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky zo 

dňa 21.10.2022 č. OÚ-PO-OVBP1-2022/047862 ako príslušným orgánom územného 

plánovania 

 

2. súhlasí 

 

2.1. s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie 

o námietkach a pripomienkach k Zmenám a doplnkom č. 8/2022, ÚPN-O  

 

Uznesenie č. 66/2022 

3. schvaľuje 

 

3.1.  v súlade s § 11 ods. 4 písm. c/  zákona o obecnom zriadení, Zmeny a doplnky č. 8/2022 

ÚPN-O Ražňany   vypracované  MINOR PLAN architektonická kancelária Ing. arch. 

DUČAJ STANISLAV so sídlom Petöfiho 14, Prešov. 

 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / /  /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /  /   2 

 

Uznesenie č. 67/2022 

3.2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. g/ zákona o obecnom zriadení, Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3/2022,  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť.  

  
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / /  /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /  /   2 

 

4. žiada starostu obce prostredníctvom poverenej  osoby  

 

4.1. zverejniť záväznú časť  Zmien a doplnkov č. 8/2022 ÚPN-O, v zmysle § 27 ods. 4 

stavebného zákona a to : 

 a) vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým 
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spôsobom 

 b) doručením dotknutým orgánom 

 zodpovedný:                        termín: do 30 dní 

4.2. označiť  Zmeny a doplnky č. 8/2022 ÚPN-O  v zmysle § 28 ods. 1  stavebného zákona  

        schvaľovacou doložkou 

              zodpovedný: Radovan Rokošný                               termín : do 30 dní 

4.3. uložiť   Zmeny a doplnky č. 8/2022 ÚPN-O , v zmysle §28  ods. 3 stavebného zákona  

  na týchto miestach: 

  a) na obci -obecnom úrade v Ražňanoch 

  b) na spoločnom stavebnom  úrade v Sabinove 

  c) na Okresnom  úrade v Prešove , odbore výstavby a bytovej politiky . 

              zodpovedný :                                     termín : do 30 dní 

4.4. vyhotoviť registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona ,a spolu s kópiou 

uznesenia o schválení doručiť na Ministerstvo dopravy a výstavby  ,,sekcia výstavby , 

odbor územného plánovania,  Námestie slobody 6 , 810 05 Bratislava . 

 zodpovedný: Radovan Rokošný                           termín: do 3 mesiacov 

 

 

 

K bodu 7. Schválenie VZN č. 4/2022 obce Ražňany 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 obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh VZN č. 4/2022 obce 

Ražňany 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 / / / /  /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /  /   2 

 

Uznesenie č. 68/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2022 obce Ražňany o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na 

území obce Ražňany na rok 2022. 
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K bodu 8. Žiadosti občanov. 

 

 

    Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva odpoveď na Uznesene č. 59/2022        

p. Karnišovej. 

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

Za / / / /  /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /  /   2 

 

Uznesenie č. 69/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odpoveď na Uznesenie č. 59/2022 p. Karnišovej. 

 

 

 

K bodu 9. Rôzne. 

 

 

     Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na vyradenie obstaraného 

dlhodobého majetku ako zmarené investície – Obstarania rekonštrukcie hospodárskeho 

pavilónu ŠJ v sume 4 408,- €. 

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

Za / / / /  /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /  /   2 

 

Uznesenie č. 70/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schvaľuje vyradenie obstaraného dlhodobého 

majetku ako zmarené investície podľa návrhu v celkovej výške 4 408,- €. 

 

 

Dodanie 7 miestneho osobného motorového vozidla OPEL COMBO ELEGANCE                    

pre Denný stacionár v sume 24.710,- €. V súčasnosti slúži na rozvoz stravy pre dôchodcov.  

 

MASKA: Obec Ražňany podpísala zmluvu o poskytnutie finančného príspevku 

motorového vozidla s občianskym združením s MAS SABINOVSKO na nákup obecného 

vozidla pre spoločnú dopravu osôb. MAS poskytne užívateľovi príspevok maximálne do 

výšky 30.000,- €. 

 

Prišiel p. Rastislav Jusko. 

 

Obec prijala projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie na stavbu: Komunikačná 

vybavenosť pre Obec Ražňany – slaboprúdové obvody. Optická trasa bude prevažne 

vedená vzdušným vedením. V prípade možnosti sa optika uloží aj do zeme. 
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Dodanie detských prvkov na oddychovú zónu hradené z dotácie Prešovského 

samosprávneho kraja vo výške 5.000,- €. Spolufinancovanie obce bola vo výške                      

1.025, 20 €. Spolu: 6.025, 20 € 

 

Výmena ochranného zábradlia mostíkov na ulici SURDOK so schválených kapitálových 

výdavkov, cena 1 mostíka je 2.500,- €. 

 

Organizovanie kultúrno – spoločenskej akcie pri príležitosti úcty k starším v mesiaci 

október. 

 

Informácia k čiernym stavbám v rómskej osade od p. Matiju zo Stavebného Úradu. Dvaja 

majú vydané dodatočné stavebné povolenie, čakajú na kolaudáciu, jeden má vydané už aj 

kolaudačné rozhodnutie. U štyroch je začaté konanie a pripravujú si projektové 

dokumentácie k dodatočnému stavebnému povoleniu. 

 

Prijatie certifikátu veľmi zodpovedný obstarávateľ 2021 pre Obec Ražňany. 

 

Ulice – do každej domácnosti roznesené orientačné číslo (chýbajú dve čísla) so 

sprievodným listom a mapkou ulíc. Dvojročný proces ukončený. V súčasnej dobe 

montujeme smerovníky a tabule ulíc. 

 

Obec oslovila spoločnosť F.M. Recykling s.r.o. a zorganizovala zber papiera. Občania 

dostali toaletný papier a rolky papiera. 

 

Stretnutie ohľadom záhumienky za Pečovcom – obrábať budú Jarovnice. 

 

Rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery na 17 - tich uliciach (okrem Konopnej a Úzkej).  

 

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

Za / / / / / /  / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       /   1 

 

 

Uznesenie č. 71/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie podané starostom obce. 

 

 

K bodu 10. Interpelácie. 

 

 

Ing. Horňák – poklopy na kanáloch na chodníku pred p. Eliašom a p. Fabianom. 

                    - ohľadom kroniky, či sa píše. 

P. starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o stretnutí na Arcibiskupskom 

úrade v Košiciach s p. Weberovou. 

ZÁVER: Arcibiskupský úrad počká, až Ostrovany dodržia podmienky, ktoré dala naša obce, 

až potom pristúpia k predaju pozemkov. Čo sa týka plota je v procese posúvania. Ing. Stračiak 

poprosil starostu, aby vyžiadal od Arcibiskupského úradu písomné stanovisko. 

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. 72/2022 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vyžiadať písomné stanovisko z rokovania 

s p. Weberovou ohľadom Ostrovan. 

 

 

K bodu 11. Záver. 

 

 

       Starosta obce poďakoval všetkým poslancom obecného zastupiteľstva za spoluprácu 

počas štyroch rokoch, poďakoval aj hlavnej kontrolórke a konštatoval, že počas volebného 

obdobia neboli zo strany hlavnej kontrolórky vznesené závažné porušenia z výsledku kontrol 

a poďakoval tiež ekonómke a pracovníkom obecného úradu za dobrú spoluprácu. 

      

 

 

 

 

         Radovan ROKOŠNÝ 

                starosta obce 

 

 

 

Zapisovateľ: 

p. Adriana REPASKÁ   …………………………… 

 

Overovatelia: 

Imrich HORŇÁK              …………………………… 

 

 

Viliam KIŠEĽA   …………………………… 

 

 

 


