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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 12.5.2017 od 18.00 do 22.30 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Ing. Karol BALČÁK, 
                                                           Ing. Jozef HORŇÁK, 
                                                           Martin KOLARČÍK, 
                                                           Valéria PAVÚKOVÁ,                                         
                                                           Ing. Peter POLOHA, 
                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK, 
                                                           Martin ZBORAY. 
                        - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ.  
  - zapisovateľ:  Adriana REPASKÁ. 
             - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ. 
  - hostia:                        
Neprítomní:                          Slavomír BALČÁK, 
                                                           Valéria PAVÚKOVÁ (do bodu 7),                         
                                                           Igor REPASKÝ.                  
                           
 
Program: 
 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obec 
Ražňany za rok 2016. 
6. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2016. 
7. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2017 – zmena rozpočtových opatrení. 
8. Schválenie využitia finančných prostriedkov z rezervného fondu za roky 2014, 2015 
a 2016. 
9. Žiadosti občanov. 
10. Rôzne. 
11. Schválenie uznesenia. 
12. Záver. 
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Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 

 
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 /  / /  /  / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /  /   3 

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

Za /  / /  /  / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /  /   3 

 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 /  / /  /  / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /  /   3 

 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 
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Schválenie 5% spolufinancovania z dotácie z operačného programu kvalita životného 
prostredia.  
Uznesenie č. 46/2016 - splnené 
Schválenie finančného príspevku vo výške 300,- €, slovom tristo eur pre miestny kulturistický 
klub na zakúpenie posilňovacích zariadení. 
Uznesenie č. 63/2016 - splnené 
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. 64/2016 - plnené 
Schválenie žiadosti p. Jozefa Mašľára, Ražňany 199, 082 61 o vytvorenie prechodu                  
pre chodcov medzi popisným číslom domu 199 a 131. 
Uznesenie č. 66/2016 - splnené 
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. 68/2016 - splnené 
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. 3/2017 - splnené 
Schválenie predaja pozemku na základe kúpnej zmluvy parcelu registre CKN č. 263/3 
o výmere 125 m², zastavané plochy a nádvoria v prospech Pavla KOZMU, Šarišské Dravce 
230, 082 73, kúpna cena je 3,32 €/1m², slovom tri eura a tridsaťdva centov za jeden meter 
štvorcový. 
Uznesenie č. 8/2017 - splnené 
Schválenie predloženie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným PHSR 
obce Ražňany a platným územným plánom 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu prestavujúcich rozdiel 
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu 

Názov ŽoNFP: „Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor odpadov Ražňany“  
      Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1 
Uznesenie č. 9/2017- plnené 
Schválenie zámeru a prípravy výstavby viacúčelového ihriska.  
Uznesenie č. 10/2017 - plnené 
Schválenie žiadosti p. Mareka LICHVÁRA o odkúpenie pozemku uvedenom na LV č. 1115 
v k. ú. Ražňany z časti parcely registra C KN č. 1648/2, ostatné plochy o výmere 29 m² . 
Uznesenie č. 11/2017 - plnené 
Schválenie žiadosti p. Štefana ŠIMOŇÁKA, Ražňany č. 41 o osadenie verejného osvetlenia 
na stĺp pri dome so súpisným číslom 98. 
Uznesenie č.12/2017 - splnené 
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Schválenie žiadosti spoločnosti PTU Group, s.r.o., Hlavná 119, Prešov o schválenie 
prevádzkového času: Pondelok, utorok, streda, štvrtok, nedeľa od 17.00 do 22.00 hod., piatok 
a sobota od 17.00 do 00.00 hod.. 
Uznesenie č. 13/2017 - splnené 
Schválenie žiadosti p. Jozefa NEHILU, Ražňany 21 o jednorázový finančný príspevok pre 
ťažko zdravotne postihnuté deti Danielu a Máriu vo výške 150,- € na jedno dieta s vyplatením 
po 12.4.2017. 
Uznesenie č. 14/2017 - splnené 
Schválenie žiadosti CZŠ sv. Demetra Ražňany o navýšenie dotácie ŠKD na rok 2017 zo sumy 
11.655,- € na sumu vo výške 12.505,- € a doplatiť dotáciu za mesiace január a február 2017 
vo výške 141,66 €.  
Uznesenie č. 15/2017 - splnené 
Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2017/001. 
Uznesenie č. 16/2017) - splnené 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2017/002. 
Uznesenie č. 17/2017 - splnené 
Oboznámenie so správou z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016  vzalo 
Obecné zastupiteľstvo na vedomie s pripomienkou: zaslať spol. AEROKLUB 1.výzvu na 
odstránenie nedostatkov podľa zákona č. 563/2009 Z. z. zákona o správe daní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov podľa § 17. 
Uznesenie č. 18/2017 - splnené 
Oboznámenie so správou z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za január 2017  vzalo 
Obecné zastupiteľstvo na vedomie. 
Uznesenie č. 19/2017 - splnené 
Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ražňany. 
Uznesenie č. 20/2017 - splnené 
Schválenie   

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Výstavba nového objektu 
materskej škôlky v obci Ražňany“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry 
materských škôl (Kód výzvy: IROP – PO2 – SC221 – 2016 – 10), ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce, 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v celkovej výške 10.089,64 €, 
- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce v celkovej 
výške 26.027,39 €. 

 
 
 

K bodu 5. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
obec Ražňany za rok 2016. 

 
 
     Starosta obce predložil odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
Ražňany za rok 2016 a správu audítora za rok 2016. 
 Za vzatie na vedomie stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
Ražňany za rok 2016  a vzatie na vedomie správu audítora za rok 2016 dávam hlasovať: 
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 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  /  / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /  /   3 

           Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a správu 
audítora za rok 2016. 
 
 
 

K bodu 6. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2016. 
 
 
         Starosta obce predložil na schválenie záverečný účet obce Ražňany za rok 2016.  
     Za záverečný účet obce Ražňany za rok 2016 dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  /  / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /  /   3 

        Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 16, ods. 10 a) Záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie bez výhrad.  
 
 
      Starosta obce predložil na schválenie  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 
tvorbu rezervného fondu vo výške 49.302, 81 €. 
      Za použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 
49.302,81 € dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  /  / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /   /  /   3 

     Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 
49.302, 81 € bolo jednohlasne chválené. 
 

 
K bodu 7. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2017 – zmena rozpočtových opatrení. 
 
      
      Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2017/003. 
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 rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky podľa 
tabuľkovej prílohy.  
Celkový objem navýšenia finančných prostriedkov je v príjmovej časti 2 544,00 €              
a vo  výdajovej časti 2 544,00 €. 
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     Za vzatie na vedomie rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2017/003 dávam  hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /     /   2 

    Obecné zastupiteľstvo vzalo rozpočtové opatrenie na vedomie. 
 
     Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2017/004. 
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 21 515,00 €            
a vo  výdajovej časti 21 515,00 €. 
          Za návrh rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2017/004 dávam  hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /     /   2 

       Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
    Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2017/005. 
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 rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky podľa 
tabuľkovej prílohy.  
Celkový objem presunu navýšenia finančných prostriedkov je vo  výdajovej časti                   
3 750,00 €. 
     Za vzatie na vedomie rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2017/006 dávam  hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /     /   2 

    Obecné zastupiteľstvo vzalo rozpočtové opatrenie na vedomie. 
 
 
K bodu 8. Schválenie využitia finančných prostriedkov z rezervného fondu za roky 2014, 
2015 a 2016. 
 
    Starosta obce predložil návrh na využitie finančných prostriedkov z rezervného fondu za 
roky 2014, 2015 a 2016 na výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 50.000,- €. 
    Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  /   / 5 

Proti        /  1 

Zdržal sa     /     1 

Neprítomný  /     /   2 
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    Návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 9.  Žiadosti občanov. 
 
 
     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. Rudolfa JUSKA, 
Ražňany 198 o rekonštrukciu prístupového mostíka k jeho pozemku pri parcele č. 551 na LV 
č. 328, z dôvodu dezolátneho technického stavu mostíka. 
      Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /     /   2 

       Žiadosť bola jednohlasne schválená. 
 
    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. Juraja MIŠENKA, 
Murgašova 251/10, Sabinov o vysporiadanie nehnuteľnosti evidovaných na LV č. 1055, parc. 
č. 1589/19 v podiele ¾. Starosta obce navrhuje odkúpiť časť pozemku pod obecným 
chodníkom a navrhuje aby zvyšnú časť odkúpili vlastníci susediaci s pozemkami p. Juraja 
Mišenka. 
    Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /     /   2 

    Návrh bol jednohlasne schválený. 
 

    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. Martiny 
MOTÝĽOVEJ, Červenica pri Sabinove 240 o vysporiadanie nehnuteľnosti evidovaných              
na LV č. 1055, parc. č. 1589/19 v podiele ¼ . Starosta obce navrhuje odkúpiť časť pozemku 
pod obecným chodníkom a navrhuje aby zvyšnú časť odkúpili vlastníci susediaci 
s pozemkami p. Martiny Motýľovej. 
   Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /     /   2 

    Návrh bol jednohlasne schválený. 
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     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. Heleny 
HORVÁTOVEJ, Ražňany 435 o odkúpenie časti pozemku, č. parc. EKN 1638/2, EKN 
1646/1 a 614/2, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Ražňany za účelom výstavby 
rodinného domu. 
Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za           

Proti /  / / / /  / / 7 

Zdržal sa           

Neprítomný  /     /   2 

Žiadosť nebola schválená. 
      
     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. Jozefa 
MICHŇÁKA, Ražňany 409 o prekrytie vodného toku pred jeho pozemkom z dôvodu 
poškodzovania majetku. 
      Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /     /   2 

       Žiadosť bola schválená pod podmienkou, že práce vykonajú obecní pracovníci a materiál 
zabezpečí p. Michňák na vlastné náklady. 
 
    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. Alžbety 
FUTEJOVEJ, Ražňany 100 o jednorazový finančný príspevok pre svojho ťažko zdravotne 
postihnutého syna Michala. 
   Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /     /   2 

Žiadosť bola jednohlasne schválená, a to jednorazový finančný príspevok vo výške 150,- €. 
 

    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť MŠ Ražňany 
o poskytnutie finančného príspevku na školský výlet do ZOO vo výške 170,- € 

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

Za /  / / / /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /     /   2 

     Žiadosť bola jednohlasne schválená. 
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     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. Boženy 
NOVOTNEJ, Karpatská 10, Prešov o odkúpenie pozemku v katastri obce Ražňany parc.              
č. 263/21 o výmere 56 m², ktorého je vlastníkom obec Ražňany. 
     Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /     /   2 

       Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odpredať pozemkov v rámci osobitného zreteľa. 
 
 
K bodu 10. Rôzne. 
 
Obyvatelia z rómskej osady prišli na zasadnutie obecného zastupiteľstva riešiť bytovú otázku 
rómov: 

- p. Darina Kalejová – deti sa plánujú vrátiť domov, rómovia nemajú pozemky a nemajú 
možnosť si ich kúpiť. 

Riešila sa možnosť výmeny s urbariátom (pozemky nad osadou) alebo ponúknuť pozemky pri 
Ostrovanoch. P. starosta navrhol stretnutie s majiteľmi pozemkov, ktoré sú v územnom pláne 
určené na výstavbu. P. starosta oznámil rómom, že im poslanci dajú odpoveď – stanovisko. 
 
Ing. Poloha predložil žiadosť o spomaľovacie retardéry pri ZŠ, prechod od parku do MŠ 
označiť značkou. 
Ing. Balčák navrhuje, aby cesta bola označená ako slepá ulica. 
OcZ navrhuje požiadať projektanta o návrhy na vyriešenie dopravnej situácie pri ZŠ a MŠ. 
 
P. starosta vysvetlil poslancom situáciu pri ostrovianskej osade. 
 
Hlavná kontrolórka Ing. Galeštoková navrhuje prekontrolovať dane z nehnuteľnosti. 
 
P. Pavuková informovala o zmene autobusového spoja do Prešova – zmena je nevyhovujúca. 

 
K bodu 11. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 12.5.2017. 
(1 - 15) 

1.  Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a správu 
audítora za rok 2016  (Uznesenie č. 21/2017). 

2. Schválenie podľa § 16, ods. 10 a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 
výhrad (Uznesenie č. 22/2017). 

3. Schválenie použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 
vo výške 49.302, 81 € (Uznesenie č. 23/2017). 

4. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2017/003 (Uznesenie 
č. 24/2017). 

5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2017/004 (Uznesenie č. 25/2017). 
6. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2017/005 (Uznesenie 
č. 26/2017). 
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7. Schválenie využitia finančných prostriedkov z rezervného fondu za roky 2014, 2015 
a 2016 na výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 50.000,- € (Uznesenie                             
č. 27/2017). 

8. Schválenie žiadosti p. Rudolfa JUSKA Ražňany 198 o rekonštrukciu prístupového 
mostíka k jeho pozemku pri parcele č. 551 na LV č. 328, z dôvodu dezolátneho 
technického stavu mostíka  (Uznesenie č. 28/2017). 

9. Schválenie žiadosti p. Juraja MIŠENKU, Sabinov, a to pod podmienkou, že obec 
odkúpi časť pozemku pod obecným chodníkom a navrhuje aby zvyšnú časť odkúpili 
vlastníci susediaci s pozemkami p. Juraja Mišenku (Uznesenie č. 29/2017). 

10. Schválenie žiadosti p. Martiny MOTÝĽOVEJ, Červenica pri Sabinove 240, a to pod 
podmienkou, že obec odkúpi časť pozemku pod obecným chodníkom a navrhuje aby 
zvyšnú časť odkúpili vlastníci susediaci s pozemkami p. Martiny Motýľovej 
(Uznesenie č. 30/2017). 

11. Neschválenie žiadosti p. Heleny HORVÁTOVEJ, Ražňany 435 o odkúpenie časti 
pozemku, č. parc. EKN 1638/2, EKN 1646/1 a 614/2, ktorý sa nachádza 
v katastrálnom území obce Ražňany za účelom výstavby rodinného domu (Uznesenie 
č. 31/2017). 

12. Schválenie žiadosti p. Jozefa MICHŇÁKA, Ražňany 409 o prekrytie vodného toku 
pred jeho pozemkom z dôvodu poškodzovania majetku pod podmienkou, že práce 
vykonajú obecní pracovníci a materiál zabezpečí p. Michňák na vlastné náklady 
(Uznesenie č. 32/2017). 

13. Schválenie žiadosti p. Alžbety FUTEJOVEJ, Ražňany 100 o jednorazový finančný 
príspevok na ťažko zdravotne postihnutého syna Michala vo výške 150,- € (Uznesenie 
č. 33/2017). 

14. Schválenie žiadosť MŠ Ražňany o poskytnutie finančného príspevku na školský výlet 
do ZOO vo výške 170,- € (Uznesenie č. 34/2017). 

15. Schválenie žiadosti p. Boženy NOVOTNEJ, Karpatská 10, Prešov o odkúpenie 
pozemku v katastri obce Ražňany parc. č. 263/21 o výmere 56 m², ktorého je 
vlastníkom obec Ražňany v rámci osobitného zreteľa (Uznesenie č. 35/2017). 
 

         Obecné zastupiteľstvo vzalo uznesenia na vedomie. 
 
 
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: 
Martin ZBORAY            …………………………… 
 
 
Ing. Jozef HORŇÁK   …………………………… 


