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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 9.3.2023 od 18.00 do 21.30 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:             Mgr. Katarína HEREDOŠOVÁ, Dis. art, . 

                                                           Bc. Imrich HORŇÁK, 

                Viliam KIŠEĽA, 

                                                           Ing. Slavomír KOŽÁR, MBA, 

 Mgr. Marta KOŽÁROVÁ, 

  Ing. Roman LOUČKA, 

  Nikola SLANINKOVÁ, 

     Mária SMETANKOVÁ, 

                                                           Mgr. Juraj TULEJA.     

  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  

  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ 

  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 

  - hostia:                       Michal VRBKA   

Neprítomní:                                         

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Rôzne. 

6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2023 – zmena rozpočtových opatrení. 

7. Správy hlavného kontrolóra obce Ražňany z výsledku kontrol. 

8. Žiadosti občanov. 

9. Interpelácie. 

10. Záver. 

 

 

Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

 

K bodu 1. Otvorenie. 

 

 Starosta obce privítal poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a oboznámil poslancov             

s programom: 
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Za program dávam hlasovať: 
 HEREDOŠOVÁ HORŇÁK KIŠEĽA KOŽÁR KOŽÁROVÁ LOUČKA SLANINKOVÁ SMETANKOVÁ TULEJA Spolu 

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

       Program bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 5/2023 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program obecného zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

         Starosta obce navrhol za zapisovateľa Annu BALČÁKOVÚ a overovateľov zápisnice 

Viliama KIŠEĽU a Máriu SMETANKOVÚ. 

 Za návrh dávam hlasovať: 
  HEREDOŠOVÁ HORŇÁK KIŠEĽA KOŽÁR KOŽÁROVÁ LOUČKA SLANINKOVÁ SMETANKOVÁ TULEJA Spolu 

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 6/2023 

Obecné zastupiteľstvo navrhuje za zapisovateľa  Annu BALČÁKOVÚ a overovateľov 

zápisnice Viliama KIŠEĽU a Máriu SMETANKOVÚ. 

 

 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 

  Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Katarína HEREDOŠOVÁ, Dis. art, Mgr. 

Juraj TULEJA a Mgr. Marta KOŽÁROVÁ. 

 Za návrh dávam hlasovať: 
 HEREDOŠOVÁ HORŇÁK KIŠEĽA KOŽÁR KOŽÁROVÁ LOUČKA SLANINKOVÁ SMETANKOVÁ TULEJA Spolu 

Za   / / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa /         1 

Neprítomný  /        1 

 Návrh bol schválený. 

 

Uznesenie č. 7/2023 

Obecné zastupiteľstvo navrhuje do návrhovej komisie Mgr. Katarínu HEREDOŠOVÚ, 

Dis. art, Mgr. Juraja TULEJU a Mgr. Martu KOŽÁROVÚ. 

 

 

 

K bodu 4. Kontrola uznesení. 

 

 

Uznesenie č. 1/2023 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení zo dňa 13.12.2022. 
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Uznesenie č. 2/2023 - splnené 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2023. 

Uznesenie č. 3/2023 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra z výsledku kontroly: 

„Kontrola  dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v 

znení neskorších predpisov zo strany obce Ražňany, a to v oblasti sprístupňovania informácií 

na žiadosť za 1. polrok 2022“. 
Uznesenie č. 4/2023 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpno – predajnú zmluvu medzi kupujúcim Obcou 

Ražňany a predávajúcim Mgr. Kornéliou Karnišovou. 

Predmetom zmluvy – prevodu sú nasledovné podiely na nehnuteľnostiach vo vlastníctve 

predávajúceho: 

• Podiel o veľkosti 1/32 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 612/1, orná 

pôda, o výmere 1926 m2,  vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym 

odborom, v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na 

LV č. 1337 

• Podiel o veľkosti 1/32 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 612/2, orná 

pôda, o výmere 703 m2,  vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym odborom, 

v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na LV č. 1337 

• Podiel o veľkosti 1/12 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 1431/2, orná 

pôda, o výmere 736 m2,  vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym odborom, 

v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na LV č. 786 

• Podiel o veľkosti 1/12 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 1432/2, orná 

pôda, o výmere 73 m2,  vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym odborom, 

v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na LV č. 786 

• Podiel o veľkosti 1/24 k celku na pozemku  registra KN E parcelné č. 1454/1, orná 

pôda, o výmere 133 m2,  vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym odborom, 

v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na LV č. 316 

• Podiel o veľkosti 1/32 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 1396, orná 

pôda, o výmere 5602 m2, vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym 

odborom, v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na 

LV č. 861 

• Podiel o veľkosti 1/8 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 1397, orná 

pôda, o výmere 3499 m2, vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym 

odborom, v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na 

LV č. 482 

• Podiel o veľkosti 1/8 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 1398, orná 

pôda, o výmere 2789 m2, vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym 

odborom, v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na 

LV č. 482 

Kúpna cena je na základe Uznesenia č. 23/2018 zo dňa 11.05.2018,  Uznesenia č. 45/2022 

zo dňa 24.6.2022 a Uznesenia č. 59/2022 zo dňa 09.09.2022  stanovená a  na základe 

dohody účastníkov zmluvy dohodnutá vo výške 3 Eur/m2 za nasledovné podiely na 

nehnuteľnostiach parc. č. 612/2, 612/1, 1431/2, 1454/1, 1432/2 a vo výške 1,50 Eur za 

nasledovné podiely na nehnuteľnostiach parc. č. 1396, 1397, 1398. 

 

Uznesenie č. 8/2023 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení zo dňa 18.1.2023. 
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K bodu 5. Rôzne. 

 

Hosť – p. Vrbka – prezentoval poslancom obecného zastupiteľstva internetovú stránku obce, 

informoval ako vytvárajú webové stránky na mieru podľa grafickej jedinečnosti, cenová 

ponuka za vyhotovenie novej webovej stránky (základný balík) cca 2818,- €, mesačný 

poplatok – 60,- €. 

 

     Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s vyhlásenou výzvou predsedu 

Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 

2023 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastnených príjmov 

Prešovského samosprávneho kraja. Starosta obce odporúča sa zapojiť do Programu 1 „Šport“ 

– vybudovanie certifikovaného workout ihriska pre deti a mládež v športovom areáli. Obec sa 

bude podieľať minimálne 20 % spolufinancovaním. Žiadosť je potrebné podať do 31.3.2023. 

Minimálna výška dotácie je 500,- €, maximálna výška 5000,- € systémom refundácie.                 

Mgr. Herodošová navrhla zapojiť sa do výzvy cez Program 4 – Rodinná samospráva. Dotáciu 

by mohla byť skôr schválená cez podporu rodín ako cez šport. 

Poslanci sa zhodli na vybudovaní workaut ihriska na ploche pri futbalovom ihrisku. Starosta 

má požiadať spoločnosti o cenové ponuky. 

Za zapojenie sa do výzvy dávam hlasovať 
 HEREDOŠOVÁ HORŇÁK KIŠEĽA KOŽÁR KOŽÁROVÁ LOUČKA SLANINKOVÁ SMETANKOVÁ TULEJA Spolu 

Za /  / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /        1 

 

Uznesenie č. 9/2023  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do výzvy predsedu Prešovského 

samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 

v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastnených príjmov Prešovského 

samosprávneho kraja.  

 

SÝPKA A ZAPOJENIE SA DO VÝZVY NA JEJ REKONŠTRUKCIU 

Z dôvodu povinnosti prijímania troj až štvorročných detí do MŠ v rokoch 2024 až 2025 je 

potrebné sa zaoberať budúcnosťou z pohľadu vhodných spoločenských priestorov určených 

na stretávanie sa s občanmi. V prípade nutnosti súčasný spoločenský pavilón bude potrebné 

rekonštrukciou zmeniť na štvrtú triedu pre deti MŠ. Medzi možné objekty vhodné na 

reprezentačné účely patrí aj Sýpka v centre obce, ktorej majitelia uvažujú aj nad jej predajom. 

Pracovné stretnutie poslancov v priestoroch Sýpky napomohlo možnosti zaoberať sa aj touto 

alternatívou, ale až po analýze možného využitia, ktoré si obec objedná. Vyhlásená je aj 

výzva z plánu obnovy: Obnova verejných budov postavených pred rokom 1980. Jedna 

z podmienok tejto výzvy je vlastnícky vzťah k pozemku resp. budovy. 

P. Smetanková – malý priestor na kultúrne akcie. 

P. Slaninková – pekná budova, ktorá nie je vhodná na spoločenské akcie. 

Ing. Loučka – záleží na tom, ako to nakreslia architekti. 

Mgr. Kožárová – veľká kvalita budovy, ale je to malá budova napr. na ples. 

P. starosta – budova je rozlohou podobne ako spoločenský pavilón.  

                 - oslovil architektov, pani architektka z Košíc povedala, že veľa vecí sa dá urobiť aj   

                    zo stĺpmi, do mesiaca by vypracovala štúdiu za cenu 2500,- € - 3000,- €. 

Mgr. Tuleja – vyhlásiť architektonickú súťaž, prikláňa sa k tomu aj Ing. Kožár – osloviť 

katedry.  

Ing. Kožár – osloviť občanov formou ankety na aký účel by mala byť Sýpka. 
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Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil Bc. Imrich Horňák. 

 

 

PLYN A ELEKTRINA 

Obec Ražňany sa zapojili do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie 

dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre vybrané subjekty 

verejnej správy. V porovnaná s rokom 2022 za mesiac január sa obci po odpočítaní schválenej 

dotácie náklady za elektrickú energiu zvýšili o 34,4 %, z 2191,16 € za 1/2022 na 2945,87 € za 

1/2023. Táto výzva, ktorá bola vyhlásená 21.2.2023 je otvorená do 29.2.2024 a obec bude 

žiadať preplatenie časti nákladov výške 80 % v mesačných intervaloch. Za január 2023 bolo 

obci vrátené 704,- €. 

 

ODPADY A MNOŽSTVO VYSEPAROVANIA 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 je 40,10 %, čo je skoro totožné s rokom 

2021. Zo štatistiky vyplýva, že za posledné tri roky máme zmesový komunálny odpad 

a objemový odpad stále na rovnakej úrovni (zmesový komunálny odpad 200 t za rok 

a objemový odpad 77 t za rok). Tieto štatistiky hovoria o veľmi nízkom množstve 

vytriedeného odpadu, hoci obec vytvára priaznivé podmienky pre občana, rodinu a umožňuje 

im odpad vyseparovať do nádob na plasty, sklo, kompostéra. Zriadila kvôli možnosti odvozu 

určitých zložiek odpadu zberný dvor a otvorila kompostovisko. Cena za vývoz 

a zneškodnenie bola ponechaná na úrovni v roku 2022 hoci náklady sa zvýšili o 12 %. V tejto 

ekonomicky náročnej dobe je potrebné sa zamyslieť a hľadať ďalšie možnosti zintenzívnenia 

separácie a pravdepodobne prejsť na systém váženia každej nádoby v domácnosti a po 

následnom vyhodnotení znížiť alebo zvýšiť poplatok za odpad. 

Poslanci sú toho názoru, aby občania boli viac informovaní o separovaní odpadov – rozniesť 

do domácností letáky. 

 

MALOTRAKTOR 

Po zimnej údržbe sa omnoho častejšie stupňuje poruchovosť malotraktora v prevodovom 

ústrojenstve a prejavuje sa to vyskakovaním rýchlostných stupňov a zubovaním. Je potrebné 

diagnostikovať príčinu a odstrániť poruchu ešte pred jarnými prácami.  

 

ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI 

Obec Ražňany prijala od Pôdohospodárskej platobnej agentúry dňa 24.2.2023 rozhodnutie 

o schválení žiadosti o NFP príspevok, kód výzvy MAS 087/7.2/6 na vybudovanie chodníka 

v miestnom parku pričom maximálna výška nenávratného finančného príspevku je                  

35461, 37 €. 

 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 

Obec uzatvorila zmluvu s advokátkou JUDr. Zuzanou Karaffovou v zmysle ust. § 566 a nasl. 

Obchodného zákonníka a zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácií. Predmetom zmluvy je 

poskytnutie právnych služieb pre obec. Konkrétne právne konzultácie, písomné návrhy, 

stanoviská a právne rozbory problémov. 

 

INFORMÁCIA O ZVOLENÍ 

Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zasadnutí snemu RZ ZMOS Horná 

Torysa konanom dňa 7.2.2023 v Sabinove, na ktorom členovia zvolili starostu za 

podpredsedu RZ ZMOS Horná Torysa a zároveň za člena rady ZMOSU za komoru obcí. 
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Starosta obce informoval poslancov, že kultúrno – spoločenská akcia ČEREŠŇOBRANIE sa 

uskutoční 1.7.2023. Poslankyňa a predsedníčka Komisie pre vzdelávanie, mládež, šport, 

kultúru a sociálne veci p. Slaninková má vypracovať päť návrhov na hosťa na Čerešňobranie. 

Starosta obce poďakoval poslancom, ktorý sa zúčastnili na príprave plesu a obecnej zabíjačke. 

Informoval, že v nedeľu 12.3.2023 o 10.00 hod. bude stolnotenisový turnaj. 

 

Za vzatie informácií na vedomie dávam hlasovať: 
 HEREDOŠOVÁ HORŇÁK KIŠEĽA KOŽÁR KOŽÁROVÁ LOUČKA SLANINKOVÁ SMETANKOVÁ TULEJA Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 10/2023 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie podané pánom starostom. 

 

 

   

 

    Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť ANIMUSU, n. o. o prevodu 

majetku obce priamym predajom z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Majú záujem 

o kúpu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, k. ú. obec Ražňany, LV 1182, číslo parcely 

764/10 o rozlohe 5165 m², číslo parcely 614/2 o rozlohe 111 m² a číslo parcely 546/2 

o rozlohe 29 m². 

Nezisková organizácia ANIMUS so sídlom v Prešove oslovila zástupcov obce Ražňany 

a oboznámila ich s možnosťou vybudovania v našej obci sociálno – zdravotné nízko kapacitné 

špecializované zriadenie ANIMUS s kapacitou 30 ľudí na základe znenia výzvy MPSVaR na  

predkladanie projektových zámerov. K realizácií tohto projektu považujú za vhodný pozemok 

nachádzajúci sa na ulici K osade, ktorý obec zakúpila ešte v roku 2011. Podmienkou 

zapojenia sa do výzvy je pred podaním projektového zámeru mať vlastnícky vzťah 

k pozemku. Vzhľadom na skutočnosť, že starnutie obyvateľstva v súčasnosti predstavuje 

jeden z najvýraznejších sociálnych problémov je potrebné budovať komunitné pobytové 

služby pre seniorov. Realizáciou investičného zámeru ANIMUS n. o. sa vytvoria v prevádzke 

zariadenia nové pracovné príležitosti na území obce, zároveň trvalým poskytovaním sociálnej 

služby obec získa nové príjmy na podielových a miestnych daniach. Pri priamom predaji obec 

v prípadoch hodných osobitného zreteľa dáva vypracovať znalecký posudok znalcovi 

z odboru stavebníctva a cena za predaj nesmie byť nižšia ako je odhad hodnoty nehnuteľnosti 

v znaleckom posudku. Podľa prepočtov je súčasná cena za 1 m² vo výške 36, 49 €. Obec má 

vypracovaný zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý ak poslanci 

schvália bude zverejnený 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke a následne sa 

obecným zastupiteľstvom schváli aj zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy. 

Poslanci sa zhodli, aby boli oslovení občania, ktorí bývajú blízko pozemku, či súhlasia 

s predmetnou stavbou. Na základe reakcií občanov sa potom poslanci rozhodnú. 

Za vzatie na vedomie žiadosti dávam hlasovať: 
 HEREDOŠOVÁ HORŇÁK KIŠEĽA KOŽÁR KOŽÁROVÁ LOUČKA SLANINKOVÁ SMETANKOVÁ TULEJA Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           
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Uznesenie č.  11/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch 

berie na vedomie žiadosť ANIMUS n. o. o kúpu obecného majetku  

- Parcela registra C KN parc. č. 764/10,  o výmere 5165 m2,  orná pôda, 

katastrálne územie Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, evidovaná na LV č. 

1182 

- Parcela registra C KN parc. č. 546/2,  o výmere 29 m2,  ostatná plocha, 

katastrálne územie Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, evidovaná na LV č. 

1182 

- Parcela registra E KN parc. č. 614/2,  o výmere 111 m2,  trvalý trávny porast, 

katastrálne územie Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, evidovaná na LV č. 

1115. 

 

 

K bodu 6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2023 – zmena rozpočtových opatrení. 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 

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.  

Zrušenie položky 221 004 a presun na položku 221002-správne poplatky v sume 4000,00 eur. 

Výdavková časť – presun z položky údržba budov, priestorov OcÚ na položku servis Škoda 

Rapid v sume 320,00 eur, presun z položky nákup germicídnych žiaričov pre MŠ na položku 

nákup Altánku pre MŠ v sume 700,00 eur. 

 

Za schválenie dávam hlasovať: 
 HEREDOŠOVÁ HORŇÁK KIŠEĽA KOŽÁR KOŽÁROVÁ LOUČKA SLANINKOVÁ SMETANKOVÁ TULEJA Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 12/2023 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2023. 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2023 

    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.  
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Za schválenie dávam hlasovať: 
 HEREDOŠOVÁ HORŇÁK KIŠEĽA KOŽÁR KOŽÁROVÁ LOUČKA SLANINKOVÁ SMETANKOVÁ TULEJA Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 13/2023 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2023. 

 

 

      

K bodu 7. Správy hlavného kontrolóra obce Ražňany z výsledku kontroly. 

 

 

Starosta obce predložil správy hlavného kontrolóra v výsledku kontroly: 

 

a) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022. 

b) Kontrola  zdokladovanie dokladov  a využitie finančných prostriedkov z pridelených 

dotácií za rok 2022. 

c) Kontrola pokladne a kontrola nakladania s finančnými prostriedkami obce. 

 

Za vzatie na vedomie dávam hlasovať:      
 HEREDOŠOVÁ HORŇÁK KIŠEĽA KOŽÁR KOŽÁROVÁ LOUČKA SLANINKOVÁ SMETANKOVÁ TULEJA Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 14/2023 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy hlavného kontrolóra z výsledku 

kontroly:  

a) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022. 

b) Kontrola  zdokladovanie dokladov  a využitie finančných prostriedkov z 

pridelených dotácií za rok 2022. 

c) Kontrola pokladne a kontrola nakladania s finančnými prostriedkami obce. 

 

 

 

K bodu 8. Žiadosti občanov. 

 

 

         Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Nehilu 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: 
 HEREDOŠOVÁ HORŇÁK KIŠEĽA KOŽÁR KOŽÁROVÁ LOUČKA SLANINKOVÁ SMETANKOVÁ TULEJA Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           
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Uznesenie č. 15/2023 

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. 

 

 

       Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Dzurika o prerokovanie 

miestneho poplatku za rozvoj. 

Za vzatie na vedomie žiadosti dávam hlasovať: 
 HEREDOŠOVÁ HORŇÁK KIŠEĽA KOŽÁR KOŽÁROVÁ LOUČKA SLANINKOVÁ SMETANKOVÁ TULEJA Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

 

Uznesenie č. 16/2023  

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Dzurika o prerokovanie 

miestneho poplatku za rozvoj. 

b) Odporúča starostovi obce dať vypracovať právnu analýzu k žiadosti p. Dzurika. 

 

 

      Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť Spoločnosti Šariš o zrušenie 

podmienky obmedzenia maximálne dovezeného množstva uloženého odpadu za rok. 

Za vzatie na vedomie žiadosti dávam hlasovať: 
 HEREDOŠOVÁ HORŇÁK KIŠEĽA KOŽÁR KOŽÁROVÁ LOUČKA SLANINKOVÁ SMETANKOVÁ TULEJA Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 17/2023 

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Spoločnosti Šariš o zrušenie 

podmienky obmedzenia maximálne dovezeného množstva uloženého odpadu za 

rok. 

b) Obecné zastupiteľstvo na základe ústnej žiadosti žiadateľa, ktorý sa nemôže 

zúčastniť na rokovaní zastupiteľstva sa táto žiadosť prerokuje v ďalšom 

zastupiteľstve. 

 

 

 

     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosti o úľavu dane 

z nehnuteľnosti za rok 2023 z dôvodu vlastníctva preukazu ŤZP. 

 

P. č. Meno a priezvisko 

1. Mária Kišeľová 

2. Marek Miško 

3. Ľudmila Zborovjanová 

4. Marek Zboray 

5. Viera Nagyová 

6. Miroslav Kostolník 
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7. Daniela Verešpejová 

8. Jozef Horňák 

9. František Imrich 

 

Za vzatie na vedomie žiadostí dávam hlasovať: 
 HEREDOŠOVÁ HORŇÁK KIŠEĽA KOŽÁR KOŽÁROVÁ LOUČKA SLANINKOVÁ SMETANKOVÁ TULEJA Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

 

Uznesenie č. 18/2023 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosti o úľavu dane z nehnuteľnosti za rok 

2023 z dôvodu vlastníctva preukazu ŤZP. 

 

 

K bodu. 9. Interpelácie. 

 

Bc. Horňák – upozorniť p. Fabiána na prípojku na ul. Novej, 

- prekontrolovať hydranty na ul. Novej, 

- poriešiť parkovanie na chodníkoch, 

- uverejniť na stránku aktuálny územný plán. 

Ing. Loučka – orezať tuje pri cintoríne 

- osadeiť spomaľovače na chodníky v parku 

P. Kišeľa – upozornil, že vŕby okolo potoka sa rozpadávajú, 

                -  pýtal sa, či sa dá pamätná izba Štefana Onderča vymeniť za posilňovňu. 

P. Smetanková – ohľadom smetiska pri Ostrovanoch. 

Mgr. Tuleja – pýtal sa, či sa riešili neplatiči daní. 

 

 

K bodu. 10. Záver. 

 

 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Ražňanoch. 

 

 

 

         Radovan ROKOŠNÝ 

                starosta obce 

 

 

Zapisovateľ: 

Anna BALČÁKOVÁ    …………………………… 

 

Overovatelia: 

Viliam KIŠEĽA              …………………………… 

 

 

Mária SMETANKOVÁ  …………………………… 


