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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 15.12.2016 od 17.00 do 20.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Ing. Karol BALČÁK, 
                                                           Slavomír BALČÁK, 
                                                           Ing. Jozef HORŇÁK, 
                                                           Martin KOLARČÍK, 
                                                           Ing. Peter POLOHA, 
                                                           Igor REPASKÝ, 
                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK, 
                                                           Martin ZBORAY. 
                        - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ.  
  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ. 
             - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ. 
  - hostia:                       Adriana REPASKÁ.                            
Neprítomní:                          Valéria PAVÚKOVÁ.                                                       
                                                        
    
 
Program: 
 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2017. 
6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2016 – rozpočtové opatrenia. 
7. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017. 
8. Schválenie VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
9. Schválenie VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 
2017. 

   10. Schválenie výšky dotácie na Centrá voľného času na rok 2017. 
   11. Stanovisko hlavného kontrolóra Ražňany  k návrhu rozpočtu obce na roky 2017-2019. 
   12. Schválenie rozpočtu obce Ražňany na rok 2017. 
   13. Žiadosti občanov. 
   14. Rôzne. 
   15. Schválenie uznesenia. 
   16. Záver. 

Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
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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 K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

      Program bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
            Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Annu BALČÁKOVÚ a overovateľov 
zápisnice Ing. Jozefa HORŇÁKA a p. Igora REPASKÉHO. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

 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 K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
 
K bodu 4. Kontrola uznesení. 
 
Uznesenie č. 53/2015 - plnené 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemku na parcele 263/3 za podmienok 
stanovených obcou. 
Uznesenie č. 81/2015 - plnené 
Schválenie zámeru na výstavbu nájomných bytov v lokalite PD. 
Uznesenie č. 3/2016 - plnené 
Schválenie 5% spolufinancovania z dotácie z operačného programu kvalita životného 
prostredia.  
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Uznesenie č. 40/2016 - splnené 
Schválenie zakúpenia plastových nádob na separovaný odpad pre občanov do každej 
domácnosti. 
Uznesenie č. 41/2016 - splnené 
Schválenie odkúpenie pozemku na prístupovú cestu do parku novovytvorenej parcely 
CKN 640/4 vo výmere 100 m², druh pozemku záhrada od p. Lukáša KIŠEĽU a manželky p. 
Lucie KIŠEĽOVEJ.  Kúpna cena predmetnej nehnuteľnosti bola stanovená dohodou za cenu 
15,- € za 1 m², slovom pätnásť eur za jeden meter štvorcový. 
Uznesenie č. 42/2016 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13. 
Uznesenie č. 43/2016 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14. 
Uznesenie č. 44/2016 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15. 
Uznesenie č. 45/2016 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16. 
Uznesenie č. 46/2016 - plnené 
Schválenie finančného príspevku vo výške 300,- €, slovom tristo eur pre miestny kulturistický 
klub na zakúpenie posilňovacích zariadení. 
Uznesenie č. 47/2016 - plnené 
Schválenie finančného príspevku vo výške 50,- €, slovom päťdesiat eur pre p. Alžbetu 
NOVOTNÚ, Ražňany 47, 082 61. 
Uznesenie č. 48/2016 - splnené 
Schválenie žiadosti obyvateľov časti obce „SURDOK“ o umiestnenie dopravného zrkadla 
v časti obce pod kostolom – pri prechode chodcov z obecného chodníka pod kostolom na 
chodník do „SURDOKA“. 
Uznesenie č. 49/2016 - splnené 
Schválenie zvolania verejného zhromaždenia obyvateľov obce Ražňany na deň 2.12.2016 
o 19.00 hod. v spoločenskom pavilóne. 
Uznesenie č. 50/2016 - splnené 
Neschválenie stavebného povolenia akcionárom spoločnosti Spoločnosť Šariš, a. s. – Marius 
Pedersen, a. s. a mesta Sabinov na celé rozšírenie skládky a zvýšený ročný objem z 20000 mʒ 
na 30000 mʒ. 
Uznesenie č. 51/2016 - plnené 
Schválenie zmeny hranice katastra Ražňany – Ostrovany za podmienok: 

- geometrické zameranie a vytýčenie hranice katastrálneho územia medzi obcami 
Ražňany a Ostrovany zabezpečí obec Ostrovany na vlastné náklady, k vytýčeniu 
hranice katastrálneho územia budú prizvaní zástupcovia samosprávy obce Ražňany, 

- veľkosť katastrálneho územia Ražňany sa ani po zmene hranice katastrálneho územia 
nezmení, obec Ražňany požaduje v rovnakej výmere iný pozemok, to znamená súhlasí 
len so zámenou pozemkov, 

- na zmenenej hranici oddeľujúcej katastrálne územie Ražňany a Ostrovany bude 
vybudovaný pevný betónový múr od jestvujúceho terénu vysoký 3 m po celej dĺžke 
a bod napojenia je pri Komunitnom centre v smere k vodnému toku Torysa, výstavbu 
múru zabezpečí a bude financovať obec Ostrovany, obec Ostrovany požiada vlastníka 
pozemku o súhlasné stanovisko na vybudovanie oporného múra, zmena hranice 
katastrálneho územia nastane až po vybudovaní oporného múra, 

- nelegálne stavby (chatrče) postavené za zmenenou hranicou v katastrálnom území 
Ražňany budú odstránené resp. premiestnené do katastra Ostrovany. 
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Uznesenie č. 52/2016 - splnené 
Schválenie, aby p. starosta  písomne vyzval p. Jánošíka, aby uzatvoril zmluvu                           
so spoločnosťami, ktoré mu dodávajú plyn, elektrinu, vodné a stočné.  

 
K bodu 5. Schválenie plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 
2017. 
  
             Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh zasadnutí obecnej 
rady a obecného zastupiteľstva na rok 2017: 
OcR 19.1. 9.3. 4.5. 15.6. 31.8. 5.10. 9.11. 7.12. 
OcZ 27.1. 17.3. 12.5. 23.6. 8.9. 13.10. 17.11. 15.12. 
 
            Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

             Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
    
 
K bodu 6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2016 – rozpočtové opatrenia. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 17. 
     V súlade s ods. 2 písmenom a)  § 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 
schváleného bežného a kapitálového rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a celkové 
výdavky podľa tabuľkovej prílohy.  
Celkový objem navýšenia finančných prostriedkov je v príjmovej časti  62 135,00 € a vo 
výdajovej časti 22 125,00 €. 
         Za rozpočtové opatrenie č. 17 dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

         Rozpočtové opatrenie č. 17 bolo jednohlasne schválené. 
 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 18. 
V súlade s ods. 2 písmenom a)  § 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 schváleného bežného a kapitálového rozpočtu, pričom sa menia 
celkové príjmy a celkové výdavky podľa tabuľkovej prílohy.  
Celkový objem navýšenia finančných prostriedkov je v príjmovej časti  5 682,00 € a vo 
výdajovej časti 5 682,00 €. 
       Za rozpočtové opatrenie č. 18 dávam hlasovať: 
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 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

      Rozpočtové opatrenie č. 18 bolo jednohlasne schválené. 
 
 
      Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 19. 
      V súlade s ods. 2 písmenom a)  § 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 schváleného bežného a kapitálového rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky podľa tabuľkovej prílohy.  
Celkový objem presunu finančných prostriedkov je vo výdajovej časti 10 183,00 €. 
     Za rozpočtové opatrenie č. 19 dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

      Rozpočtové opatrenie č. 19 bolo jednohlasne schválené. 
 
 

K bodu 7. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017. 
 
Starosta obce predložil plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017 
V zmysle § 18 f, ods. 1, písmeno b), zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám plán kontrol na  I. polrok 2017. 
 

• Kontrola pokladničných a bankových operácií, kontrola účtovných dokladov 
a interných dokladov, zameraná na formálnu a vecnú správnosť (dodržiavanie 
náležitosti  účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a ostatných 
účtovných dokladov v zmysle zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.). 

• Kontrola pokladničných dokladov zameraná na účelnosť a účelovosť vynaložených 
finančných prostriedkov.   

• Predloženie Správy z kontrolnej činnosti za rok 2016. 
• Kontrola stavu pohľadávok k 1.1.2016 a k 31.12.2016.  
• Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z obecného rozpočtu za rok 2016. 
• Použitie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov za rok 2016. 
• Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2016. 
• Vykonanie kontrol uložených HK uzneseniami OcZ v Ražňanoch v zmysle §18 ods. 1 

písmena h) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 

Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce: 
- vzdelávanie – semináre RVC Prešov a ZHK SR na vybrané témy. 
 
             Za plán dávam hlasovať: 
  BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           
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Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

              Plán činnosti hlavného kontrolóra bol jednohlasne schválený. 
 

 
K bodu 8. Schválenie VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
      Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie návrh VZN č. 
3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady s nasledovnými zmenami: 

- § 8 – Oslobodenie od dane a zníženie dane, bod c) pre zníženie dane zo stavieb na 
bývanie a z bytov pre osoby staršie ako 65 rokov bude podkladom evidencia 
obyvateľstva k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

- § 23 – Sadzba poplatku, bod 4. Podnikateľom, ktorí majú svoju prevádzku na území 
obce sa zaviedol množstvový zber 0,0135 €/l pri frekvencii dvojtýždňového vývozu na 
rok (26 vývozov) na 1 smetnú nádobu 110 l je 38,61 €, 0,005 €/l pri frekvencii 
mesačného vývozu (12 vývozov) na 1 smetnú nádobu 1100 l je 66,00 €. 

Doplnenie:  
- smetná nádoba nie je zahrnutá v cene poplatku za komunálny odpad za občana. 
 

       Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

       VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady bolo jednohlasne schválené s uvedenými zmenami a doplnením. 
 
 
K bodu 9. Schválenie VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany 
na rok 2017. 
 
     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie návrh VZN                   
č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 
školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 2017. 
 
    Za návrh dávam hlasovať:  
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

    VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 2017 bolo 
jednohlasne schválené. 
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K bodu 10. Schválenie výšky dotácie na Centrá voľného času na rok 2017. 
 
 
Starosta obce predložil návrh na poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie pre 1 
žiaka podľa priloženého zoznamu s trvalým pobytom na území obce Ražňany vo výške podľa 
žiadosti príslušného CVČ, maximálne však 30,00 € na žiaka a kalendárny rok 2017. 
Rozdelenie dotácie na jedného žiaka v CVČ: 

a) ak žiak navštevuje jedno CVČ je ročná dotácia 30,00 € na žiaka, 
b) ak žiak navštevuje dve CVČ je ročná dotácia 15,00 € na žiaka pre jedno CVČ – t. j. 

jeden žiadateľ, 
c) ak žiak navštevuje tri CVČ je ročná dotácia 10,00 € na žiaka pre jedno CVČ – t. j. 

jeden žiadateľ. 
Termín poskytnutia dotácie: do 30. 4. 2017 za obdobie od 1.1.2017 do 30.6.2017 
    do 31.10.2017 za obdobie od 1.9.2017 do 31.12.2017. 
 
 Za schválenie návrhu na poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie pre          
1 žiaka výške 30,- €  na rok 2017 dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

          Poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie pre 1 žiaka maximálne vo 
výške 30,- €  na rok 2017 bolo jednohlasne schválené. 
 
 
 
K bodu 11. Stanovisko hlavného kontrolóra Ražňany  k návrhu rozpočtu obce na roky 
2017-2019. 
 

Starosta obce požiadal Hlavnú kontrolórku obce Ražňany, aby predniesla stanovisko k 
Rozpočtu obce Ražňany na roky 2017 – 2019. 

Za vzatie na vedomie stanovisko k Rozpočtu obce Ražňany na roky 2017 - 2019 
Hlavnej kontrolórky obce Ražňany dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

          Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko Hlavnej kontrolórky k Rozpočtu 
obce Ražňany na roky 2017 – 2019. 
 
 
K bodu 12. Schválenie rozpočtu obce Ražňany na rok 2017. 
 

Starosta obce predložil na schválenie  návrh Rozpočtu obce Ražňany na rok 2017. 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 
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           Rozpočet obce Ražňany na rok 2017 bol schválený ako vyrovnaný v sume 553 650,- €  
v hlavných kategóriach s týmito zmenami: 

- v príjmovej časti: navýšenie položky 111 003 – výnos dane z príjmov o sumu 29 000,- 
€ 

- vo výdajovej časti: vznik novej položky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia-
kaštieľ- KC v sume 29.000,- € 

 
 
K bodu 13. Žiadosti občanov. 
 
    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupitelstva žiadosť p. Pavla Kozmu, 
Šarišské Dravce 230, 082 73 o odkúpenie pozemku uvedenom na liste vlastníctva LV č. 1182 
v k. ú. Ražňany, z časti parcely registra C KN č. 263/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
125 m², ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 82/2016 z dôvodu, že uvedená parcela 
tvorí súčasť pozemku, ktorý p. Kozma užíva. Cena za 1 m² je vo výške 3,32 €, slovom tri 
eurá, tridsaťdva centov.  
    Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

     Žiadosť bola jednohlasne schválená. 
 
 
        Starosta obce predložil poslancom obecného zastupitelstva žiadosť p. Jozefa Mašľára, 
Ražňany 199, 082 61 o vytvorenie prechodu pre chodcov medzi popisným číslom domu 199 a 
131. 
        Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

         Žiadosť bola jednohlasne schválená. 
 
 
     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupitelstva žiadosť p. Evy Bakovej, 
Ražňany 132, 082 61 o posúdenie parkovania na verejnom priestranstve. 
     Starosta informoval, že v tejto časti verejného priestranstva bude v roku 2017 zrealizovaný 
prechod pre chodcov. Starosta obce upozorní p. Mašľára jeho kamaráta, aby sa p. Bakovej 
nevyhrážali. 
     
 
    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupitelstva žiadosť CZŠ sv. Demetra, 
Ražňany 240, 082 61 o finančný príspevok na Lyžiarsky výcvik vo výške 150,- €, slovom 
jedenstopäťdesiat eur. 
     Za finančný príspevok vo výške 150,- € dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           
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Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

    Finančný príspevok bol jednohlasne schválený. 
 
 
 
K bodu 14. Rôzne. 
 
 
     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie o zapojenie sa do 
Výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských 
škôl. Kód výzvy: IROP – PO2 – SC221-PZ-2016-1, Operačný program: Integrovaný 
regionálny operačný program, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším 
verejným službám, Investičná priorita: 2.2. – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej 
prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej 
a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí 
materských škôl. 
     Za zapojenia sa do výzvy dávam hlasovať:  
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

    Zapojenie sa do výzvy bolo jednohlasne schválené. 
 
 
     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie o zapojenie sa do 
Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Kód výzvy: OPLZ-PO6-
SC613-2016-2, Prioritná os: 6, Špecifický cieľ: 6.1.3, Zameranie: Výstavba nových 
komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, 
Modernizácia a rekonštrukcia komunitných centier v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít, Prestavba objektov za účelom zriadenia a fungovania 
komunitných centier, Operačný program: Ľudské zdroje a 5 % spolufinancovanie obce.  
    Za zapojenia sa do výzvy dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

   Zapojenie sa do výzvy bolo jednohlasne schválené. 
 
 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie o zapojenie sa do 
Výzvy Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom, Podprogram 1.4 
Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno – technickom 
stave a 5 % spolufinancovanie obce. 
   Za zapojenia sa do výzvy dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 
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    Zapojenie sa do výzvy bolo jednohlasne schválené. 
 
     P. Kolarčík oboznámil prítomných, že na zasadnutí obecnej rady bol Ing. Miroslav 
RÍMSKY, ktorý sa zaoberá káblovým pripojením – sieťou a firma upc broadband slovakia, 
s.r.o. v našej obci takéto pripojenie realizovať. Obec by nemala žiadne finančné náklady na 
tento zámer. 
     Starosta obce dal hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

      Realizácia káblového pripojenia v obci Ražňany bola jednohlasne schválená. 
 
Starosta obce informoval prítomných o: 

- verejnom zhromaždení, 
- rozvezení smetných nádob na plasty a sklo, 
- polievaní klziska, 
- Silvestri, 
- rekonštrukcii obecného úradu, 

Starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za činnosť v roku 2016. 
 
 
K bodu 15. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 15.12.2016. 
(1 - 17) 

1. Schválenie plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2017  
(Uznesenie č. 53/2016). 

2. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 17 (Uznesenie č. 54/2016).  
3. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 18 (Uznesenie č. 55/2016). 
4. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 19 (Uznesenie č. 56/2016). 
5. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 (Uznesenie č. 57/2016). 
6. Schválenie VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady (Uznesenie č. 58/2016). 
7. Schválenie VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 
2017 (Uznesenie č. 59/2016). 

8. Schválenie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie pre 1 žiaka podľa priloženého 
zoznamu s trvalým pobytom na území obce Ražňany vo výške podľa žiadosti príslušného 
CVČ, maximálne však 30,- € na žiaka a kalendárny rok 2017 (Uznesenie č. 60/2016). 

9. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 
Rozpočtu obce Ražňany na roky 2017 – 2019 (Uznesenie č. 61/2016). 

10. Schválenie rozpočtu obce Ražňany na rok 2017 - rozpočet bol schválený ako vyrovnaný 
v sume 553 650,- €  v hlavných kategóriach s týmito zmenami: 

- v príjmovej časti: navýšenie položky 111 003 – výnos dane z príjmov o sumu  
29 000,- € 

- vo výdajovej časti: vznik novej položky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia-
kaštieľ -  KC v sume 29.000,- € (Uznesenie č. 62/2016). 
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11. Schválenie žiadosti p. Pavla Kozmu, Šarišské Dravce 230, 082 73 o odkúpenie pozemku 
uvedenom na liste vlastníctva LV č. 1182 v k. ú. Ražňany, z časti parcely registra C KN 
č. 263/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m². Cena za 1 m² je vo výške 3,32 €, 
slovom tri eurá, tridsaťdva centov  (Uznesenie č. 63/2016). 

12. Schválenie žiadosti p. Jozefa Mašľára, Ražňany 199, 082 61 o vytvorenie prechodu                  
pre chodcov medzi popisným číslom domu 199 a 131 (Uznesenie č. 64/2016). 

13. Schválenie finančného príspevku vo výške 150,- €, slovom jedenstopäťdesiat eur pre 
CZŠ sv. Demetra na lyžiarsky výcvik (Uznesenie č. 65/2016). 

14. Schválenie zapojenie sa do Výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie 
kapacít infraštruktúry materských škôl. Kód výzvy: IROP – PO2 – SC221-PZ-2016-1, 
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os: 2 – Ľahší 
prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2. – 
Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného 
vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický 
cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl (Uznesenie č. 66/2016). 

15. Schválenie zapojenie sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok, Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2016-2, Prioritná os: 6, Špecifický cieľ: 6.1.3, 
Zameranie: Výstavba nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít, Modernizácia a rekonštrukcia komunitných 
centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Prestavba 
objektov za účelom zriadenia a fungovania komunitných centier, Operačný program: 
Ľudské zdroje a 5 % spolufinancovanie obce (Uznesenie č. 67/2016).  

16. Schválenie zapojenie sa do Výzvy Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme 
si svoj dom, Podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov 
v kritickom stavebno – technickom stave a 5 % spolufinancovanie obce (Uznesenie                    
č. 68/2016). 

17. Schválenie realizácie káblového pripojenia v obci Ražňany (Uznesenie  č. 69/2016). 
 
 
 

     Za vzatie na vedomie uznesení dávam hlasovať:  
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

    Obecné zastupiteľstvo vzalo uznesenia na vedomie. 
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K bodu 16. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Ražňanoch. 
 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
 
Zapisovateľ: 
p. Anna BALČÁKOVÁ             …………………………… 
 
Overovatelia: 
Igor REPASKÝ            …………………………… 
 
 
Slavomír BALČÁK   …………………………… 


