OBEC RAŽŇANY
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Ražňany
spísaná v Ražňanoch, dňa 26.6.2020 od 18.00 do 22.00 hod.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní:
- poslanci:
Ing. Karol BALČÁK,
Bc. Imrich HORŇÁK,
Ing. Jozef HORŇÁK,
Viliam KIŠEĽA,
Martin KOLARČÍK,
Ing. Peter POLOHA.
- neprítomný:
Gabriel JUSKO,
Peter SOLÁR,
Ing. Vladimír STRAČIAK.
- starosta obce:
Radovan ROKOŠNÝ
- zapisovateľ:
Adriana REPASKÁ
- hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ
- hostia:
Miriama SOLÁROVÁ,
Mgr. Rastislav POPUŠA – starosta obce Ostrovany
Program:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola uznesení.
5. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra a správy audítora k záverečnému
účtu obec Ražňany za rok 2019.
6. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2019.
7. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2020 – zmena rozpočtových opatrení.
8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020.
9. Schválenie VZN č. 2/2020 – Dodatok č. 1 VZN č. 7/2019 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na
území obce Ražňany na rok 2020.
10. Žiadosti občanov.
11. Rôzne.
12. Interpelácie.
13. 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 HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

Za

/

JUSKO

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

/
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Program bol jednohlasne schválený.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Adrianu REPASKÚ a overovateľov
zápisnice Ing. Petra POLOHU a Ing. Jozefa HORŇÁKA.
Za návrh dávam hlasovať:
BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

Za

/

JUSKO

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

/
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Návrh bol jednohlasne schválený.
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Viliam KIŠEĽA, Ing. Karol BALČÁK
a p. Martin KOLARČIK.
Za návrh dávam hlasovať:
BALČÁK
/

Za

HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

JUSKO

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

/

Návrh bol jednohlasne schválený.
K bodu 4. Kontrola uznesení.
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.
Uznesenie č. 36/2017 - plnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie Uznesenia č. 51/2016:
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-

pravidelne monitorovať situáciu v rómskej osade, aby nedochádzalo k ďalšej stavbe
domov,
- rokovať so starostom obce Ostrovany.
Uznesenie č. 10/2018 - plnené
Schválenie odkúpenie pozemkov od Mgr. Kornélie KARNIŠOVEJ, bytom Okružná 61, 064
01 Stará Ľubovňa za sumu vo výške 1,50 € za 1 m².
Uznesenie č. 23/2018 - plnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpiť pozemky za cenu 1,50 €/m² parcely č. EKN 612/2,
1431/2, 1454/2, 1454/1, 1432/2, 612/1 aj časť parciel č. 1396, 1397, 1398 odkúpiť za cenu
1,50 €/m² z dôvodu, že v územnom pláne tieto parcely nie sú určené na výstavbu a sú určené
ako športoviská.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku od Slovenského pozemkového
fondu, KN – C, p. č. 672/5, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 238 m²,
LV č. 1357 za cenu 1.500,- € (slovom: jedentisícpäťsto eur) určenú znaleckým posudkom
č. 81/2017.
Uznesenie č. 45/2018 - plnené
Obecné zastupiteľstvo poveruje Ing. Vladimíra Stračiaka, aby zastupoval starostu obce
Radovana Rokošného v rokovaní s právnikom ohľadom rómskej problematiky.
Uznesenie č. 67/2018 - splnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu vo výške 1,50 € za 1 m² za výkup pozemkov na
bývalom PD pod a v okolí budovy, ktorá je vo vlastníctve obce podľa geometrického plánu
vyhotoveného firmou GEODUS.
Uznesenie č. 23/2019 - plnené
Obecné zastupiteľstvo navrhuje, aby starosta obce vstúpil do jednania s majiteľmi ohľadom
kúpy pozemov pod ulicou „Pečovec“ za sumu 1,50 € za 1 m².
Uznesenie č. 38/2019 - splnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 2. polrok
2019 s doplnením kontroly:
 Kontrola nedoplatkov za vývoz TKO,
 Kontrola nadčasov učiteliek v MŠ.
Uznesenie č. 44/2019 - splnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Mgr. Petra JANIGU, Šancová 4012/58, 811 05
Bratislava – Staré Mesto o zámenu pozemkov:
- časť pozemku vo vlastníctve žiadateľa, LV č. 2030, parc. č. 219/7, k. ú. Ražňany, druh
pozemku záhrada o výmere 7,28 m²,
za
- časť pozemku vo vlastníctve Obce Ražňany, LV č. 1115, parc. č. 1502/2, k. ú.
Ražňany, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 7,28 m².
Uznesenie č. 46/2019 - plnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu od Mgr. Kornélie KARNIŠOVEJ, Okružná 61, Stará
Ľubovňa spoluvlastnícky podiel pozemkov parc. č. E – KN 1431/2, 1454/1, 1432/2 a 612/1.
Uznesenie č. 50/2019 - plnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Mareka Štofaníka, Uzovský Šalgov č. 162, p.
Maroša Juska, Bodovce č. 107 a p. Emila Juska, Bodovce č. 37 o vykonanie zmien územného
plánu obce Ražňany: Zmeny a doplnky č. 6/2019 na pozemkoch vedené Správou katastra
Sabinov, v kat. území obce Ražňany:
- E KN – LV 1893, č. p. 1599/32, o výmere 8655 m²,
- E KN – LV 1107, č. p. 1599/31, o výmere 5755 m²,
- E KN – LV 1892, č. p. 1599/30, o výmere 2878 m²,
- E KN – LV 1891, č. p. 1599/29, o výmere 2878 m²,
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- E KN – LV 1860, č. p. 1599/28, o výmere 5755 m²,
- E KN – LV 1818, č. p. 1599/27, o výmere 5754 m².
Plochy, ktoré sú v súčasnom územnom pláne určené na poľnohospodársku výrobu budú
prevedené na plochy viacúčelové s využitím v prvej fáze na investičný zámer ťažby štrkov
s následnou úpravou plôch pre agroturistický, športovo – rekreačný areál.
Zmenu územného plánu obce bude hradiť investor z vlastných prostriedkov bez zaťaženia
rozpočtu obce Ražňany.
Uznesenie č. 65/2019 - plnené
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vykonať obhliadku v k. ú. obce Ražňany pri
rómskej osade v Ostrovanoch.
Uznesenie č. 69/2019 - plnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v územnom pláne premiestnenie trasy navrhnutej
cykloturistickej komunikácie do pozemku p. č. 1629/1 EKN k. ú. Ražňany a zmenu
funkčného využitia plochy poľnohospodárskej pôdy p. č. 1630/1 využívanej na
poľnohospodársku výrobu na funkciu cykloturistického chodníka.
Uznesenie č. 85/2019 - plnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020:
 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 2019.
 Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z obecného rozpočtu za rok 2019.
 Predloženie OcZ v Ražňanoch priebežné plnenie rozpočtu na každé plánované
zastupiteľstvo počas celého roka.
 Kontrola náležitostí došlých faktúr za obdobie II polrok 2019 a I polrok 2020.
 Postup správcu dane pri vyberaní dane z nehnuteľnosti a miestneho poplatku.
 Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2019.
 Vykonanie kontrol uložených HK uzneseniami OcZ 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.
Doplnenie ku kontrole: nákupy platobnou kartou.
Uznesenie č. 93/2019 - plnené
Obecné zastupiteľstvo poveruje Ing. Vladimíra Stračiaka a Ing. Petra Polohu o preskúmanie
odpovede v súvislosti s uzatvorenou Dohodou o podmienkach podpory verejnoprospešných
aktivít medzi Spoločnosťou Šariš, a.s. ako podporovateľom a Obcou Ražňany ako príjemcom
do 24.1.2020.
Uznesenie č. 1/2020 - plnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2020:
Mesiac
Plán aktivít
Obecná zabíjačka
Február
Obecný ples
Stolnotenisový turnaj
Marec
Veľkonočný jarmok – výstava kraslíc v priestoroch OcÚ
Apríl
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Deň matiek
MDD + Varenie guľaša
Čerešňobranie
Memoriál p. Miška – futbalový turnaj
Júl
Memoriál p. Cicmana – hasičská súťaž
August
Nohejbalový turnaj
Obecný výlet
September
Výlet dôchodcov
Moji starkí – kultúrny program, posedenie rodičov a starých rodičov
Október
Mikuláš s rozsvietením stromčeka
December
Silvestrovský program
Uznesenie č. 9/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 2020001.
Uznesenie č. 10/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2020002.
Uznesenie č. 11/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2020 obce Ražňany o pravidlách umiestňovania
herní a kasín na území obce Ražňany.
Uznesenie č. 12/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ing. Lukáša SMETANKU o zmenu
územného plánu týkajúcej sa čísla parciel 767 a 768 k. ú. Ražňany.
Uznesenie č. 13/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Moniky DZURIKOVEJ o zmenu územného
plánu obce k parcelám č. 717/47 a 1585/34 z dôvodu výstavby rodinných domov a
prístupovej cesty.
Uznesenie č. 14/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jozefíny FRÖHLICHOVEJ o zakreslenie
do územného plánu parcelu p. č. 1594/68 o výmere 23 020 m².
Uznesenie č. 15/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Mareka VEREŠPEJA, v ktorej navrhuje
zmenu ÚPN-O Ražňany zmenou finkčného využitia pozemku registra C KN parcela č. 771/5
z funkcie prepojovacieho úseku navrhovanej miestnej komunikácie a športovej vybavenosti
pre priľahlú obytnú zónu na funkčné využitie plochy rodinných domov tvorené zastavanou
časťou rodinných domov a priľahlými záhradami.
Uznesenie č. 16/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jozefa VEREŠPEJA, v ktorej navrhuje
zmenu ÚPN-O Ražňany zmenou funkčního využitia registra C KN parcela č. 771/6 z funkcie
poľnohospodárska pôda na funkčné využitie plochy rodinných domov tvorené zastavanou
časťou rodinných domov a priľahlými záhradami.
Uznesenie č. 17/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Márie KUŠNÍROVEJ o zaradanie
pozemku parc. č. 771/21 evidovaného ako záhrada o výmere 1738 m² katastrálne územie
Ražňany, do najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu
rodinných domov do intravilánu obce.
Uznesenie č. 18/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prerokovať na dnešnom zasadnutí žiadosti občanov
ohľadom zmeny územného plánu.
Uznesenie č. 19/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prerokovať na dnešnom zasadnutí žiadosť p. Smetanku.
Máj
Jún
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Uznesenie č. 20/2020 - plnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing. Lukáša SMETANKU o zmenu územného plánu
týkajúcej sa čísla parciel 767 a 768 k. ú. a zaraďuje ju do obstarávania prerokovania Zmien a
doplnkov č. 7/2020 ÚPN – O Ražňany.
Uznesenie č. 21/2020 - plnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Moniky DZURIKOVEJ o zmenu územného plánu
obce k parcelám č. 717/47 a 1585/34 z dôvodu výstavby rodinných domov a prístupovej cesty
a zaraďuje ju do obstarávania prerokovania Zmien a doplnkov č. 7/2020 ÚPN – O Ražňany.
Náklady so zmenou územného plánu bude hradiť p. Dzuriková.
Uznesenie č. 22/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Jozefíny FRÖHLICHOVEJ o zakreslenie do
územného plánu parcelu p. č. 1594/68 o výmere 23 020 m² a nezaraďuje ju do obstarávania
prerokovania Zmien a doplnkov č. 7/2020 ÚPN – O Ražňany.
Uznesenie č. 23/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Jozefa VEREŠPEJA, v ktorej navrhuje zmenu
ÚPN-O Ražňany zmenou funkčního využitia registra C KN parcela č. 771/6 z funkcie
poľnohospodárska pôda na funkčné využitie plochy rodinných domov tvorené zastavanou
časťou rodinných domov a priľahlými záhradami a nezaraďuje ju do obstarávania
prerokovania Zmien a doplnkov č. 7/2020 ÚPN – O Ražňany.
Uznesenie č. 24/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Mareka VEREŠPEJA, v ktorej navrhuje zmenu
ÚPN-O Ražňany zmenou finkčného využitia pozemku registra C KN parcela č. 771/5
z funkcie prepojovacieho úseku navrhovanej miestnej komunikácie a športovej vybavenosti
pre priľahlú obytnú zónu na funkčné využitie plochy rodinných domov tvorené zastavanou
časťou rodinných domov a priľahlými záhradami a nezaraďuje ju do obstarávania
prerokovania Zmien a doplnkov č. 7/2020 ÚPN – O Ražňany.
Uznesenie č. 25/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Márie KUŠNÍROVEJ o zaradenie pozemku
parc. Č. 771/21 evidovaného ako záhrada o výmere 1738 m² katastrálne územie Ražňany, do
najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinných domov do
intravilánu obce a nezaraďuje ju do obstarávania prerokovania Zmien a doplnkov č. 7/2020
ÚPN – O Ražňany.
Uznesenie č. 26/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu Hlavného kontrolóra obce Ražňany
z kontrolnej činnosti za rok 2019 a poveruje starostu obce, aby do najbližšieho zastupiteľstva
pripravil opatrenia na odstránenie nedostatkov a vyjadril sa k správe kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra za rok 2019.
Uznesenie č. 27/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie
marec 2020.
Uznesenie č. 28/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jozefa NEHILU o jednorazový finančný
príspevok pre jeho dve ťažko zdravotne postihnuté deti Danielu a Máriu vo výške 200,- € na
jedno dieťa, slovom: dvesto eur. Spolu to činí 400,- €, slovom: štyristo eur.
Uznesenie č. 29/2020 - splnené
Obec Ražňany zabezpečí súčinnosť pri zmene katastrálnej hranice oddeľujúcej katastrálne
územia Ražňany a Ostrovany až po splnení podmienok uznesenia č. 51/2016 schválené
obecným zastupiteľstvom v Ražňanoch.
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K bodu 5. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra a správy audítora
k záverečnému účtu obec Ražňany za rok 2019.
Starosta obce predložil odborné stanovisko hlavného kontrolóra a správu audítora za rok
2019 k záverečnému účtu obce Ražňany za rok 2019.
Za vzatie na vedomie stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
Ražňany za rok 2019 a vzatie na vedomie správu audítora za rok 2019 dávam hlasovať:
Za návrh dávam hlasovať:
BALČÁK
Za

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

JUSKO

/

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

/

3

Uznesenie č. 30/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a správu
audítora za rok 2019.

K bodu 6. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2019.
Starosta obce predložil na schválenie záverečný účet obce Ražňany za rok 2019.
Za záverečný účet obce Ražňany za rok 2019 dávam hlasovať:
BALČÁK
Za

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

JUSKO

/

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

/

3

Uznesenie č. 31/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 16, ods. 10 a) Záverečný účet obce za rok
2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Za presun prebytku rozpočtového hospodárenia do rezervného fondu vo výške 28 293,94 €
dávam hlasovať:
BALČÁK
Za

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

JUSKO

/

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

/

Uznesenie č. 32/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 28 293,94 €.
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HOSŤ – Mgr. Rastislav POPUŠA – starosta obce Ostrovany: zúčastnil sa zasadnutia
obecného zastupiteľstva, aby informoval prítomných ohľadom zámeny pozemkov, ohľadom
výstavby oporného múra (objednaný v PILSTAVE – 30 m). Starosta obce p. Rokošný
pripomenul starostovi p. Popušovi o podmienkach, ktoré boli schválené – po dokončení
celého múra sa môže začať výstavba domov. Starosta p. Popuša dal sľub, že oporný múr bude
dokončený do konca júla 2020. Poslanci navrhujú, aby sa stretli koncom júla – 27.7. a pôjdu
sa pozrieť na plot na základe prísľubu starostu p. Popušu. V prípade, že plot nebude
postavený bude zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Za návrh dávam hlasovať:
BALČÁK
Za

HORŇÁK I. HORŇÁK J.

/

/

JUSKO

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

/

3

Uznesenie č. 33/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že poslanci sa stretnú koncom júla – 27.7. a pôjdu sa
pozrieť na plot na základe prísľubu starostu p. Popušu. V prípade, že plot nebude
postavený bude zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva.

K bodu 7. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2020 – zmena rozpočtových opatrení.
Starosta obce informoval poslancov ohľadom zmien v rozpočte MŠ –nový pavilón. Je
potrebné presunúť sumu 7 300,- € na preklad odpadových rúr a zmeny rozmerov okien.
Starosta obce prečítal emaily od projektanta, ktorý súhlasí so zmenou rozmerov okien.
Ing. Horňák J. mal pripomienku ku spoluúčasti projektovej firmy – mali by niesť
zodpovednosť.
Ing. Poloha navrhol p. starostovi, aby ďalej nespolupracoval s projektantom p. Ratkošom
a tiež, aby starosta pripomenul p. Ratkošovi, aby sa snažil nerobiť chyby a uzavrieť poistku na
chyby.
Starosta obce oboznámil poslancov s ponukou od firmy MicroSpin s.r.o. na výmenu
kamerového systému pred obecným úradom vo výške 2 550,- €. P. Kolarčík navrhuje osloviť
viacero firiem.
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2020003.
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 kapitálového rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky podľa tabuľkovej prílohy.
Celkový objem presunu finančných prostriedkov je vo výdajovej časti kapitálového
rozpočtu v sume 9 850,00 €.
Za návrh dávam hlasovať:
BALČÁK
Za

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

JUSKO

/

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

8

/

3

Uznesenie č. 34/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 2020003 so zmenou: Celkový objem presunu finančných prostriedkov je vo výdajovej
časti kapitálového rozpočtu v sume 7 300,00 €.

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2020004.
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, kapitálového rozpočtu a finančných
operácií, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky podľa tabuľkovej prílohy.
Celkový objem navýšenia finančných prostriedkov je:
- v príjmovej časti bežného rozpočtu v sume 60 440,00 €,
- v príjmovej časti kapitálového rozpočtu v sume 50 270,00 €,
- v časti finančné operácie príjmy v sume 2 270,00 €,
- vo výdajovej časti bežného rozpočtu v sume 57 780,00 €,
- vo výdajovej časti kapitálového rozpočtu v sume 50 270,00 €.
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 finančných prostriedkov je vo
výdavkovej časti bežného rozpočtu v sume 1 210,00 €.
Za návrh dávam hlasovať:
BALČÁK
Za

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

JUSKO

/

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

/

3

Uznesenie č. 35/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2020004.
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2020005.
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 finančných prostriedkov je vo výdajovej časti bežného rozpočtu
v sume 2 310,00 €.
Za návrh dávam hlasovať:
BALČÁK
Za

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

JUSKO

/

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

/

Uznesenie č. 36/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2020005.
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K bodu 8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020.
Starosta obce predložil návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 2. polrok 2020:
V zmysle § 18 f, ods. 1, písmeno b), zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám plán kontrol pre obdobie II polrok 2020
 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. Informácie z prebiehajúcej kontroly predkladať OcZ na
zasadnutí OcZ,
 Náhodná kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona o účtovníctve
a) Pokladnica obecného úradu 1x
 Kontrola výberu správnych poplatkov za obdobie január až jún 2020
 Kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu za I polrok 2020
 Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2021
 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 schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 2. polrok 2020 dávam
hlasovať:
BALČÁK
Za

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

JUSKO

/

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

/

Uznesenie č. 37/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
za 2. polrok 2020.
K bodu 9. Schválenie VZN č. 2/2020 – Dodatok č. 1 VZN č. 7/2019 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených
na území obce Ražňany na rok 2020.
Starosta obce predložil na schválenie Návrh VZN č. 2/2020 – Dodatok č. 1 VZN č. 7/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského
zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 2020. Poslanci navrhujú, aby sa zatiaľ
dodatok neschválil lebo v priebehu nasledujúcich mesiacov bude stanovená výška výnosu
dane z príjmov – budú presnejšie čísla.
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Za návrh dávam hlasovať:
BALČÁK

HORŇÁK I. HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu

Za
Proti

/

/

/

6

Zdržal sa
/

Neprítomný

/

/

3

Uznesenie č. 38/2020
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje Návrh VZN č. 2/2020 – Dodatok č. 1 VZN č. 7/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského
zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 2020.

K bodu 10. Žiadosti občanov.
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Eriky DUNOVEJ
o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci z dôvodu, že sa s manželom momentálne
nachádzajú v ťažkej finančnej situácií. Momentálne (žiadosť podaná 20.4.2020) sú bez
finančných prostriedkov z dôvodu epidémie sú zaevidovaní na ÚPSVaR a nepoberajú
sociálne dávky. Spolu s manželom sa stara jú o 3 nezaopatrené deti, pre ktoré nemajú jedlo.
Za žiadosť dávam hlasovať:
BALČÁK

HORŇÁK I. HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu

Za
Proti

/

/

/

6

Zdržal sa
/

Neprítomný

/

/

3

Uznesenie č. 39/2020
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Eriky DUNOVEJ o poskytnutie
jednorazovej finančnej pomoci.
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Františka HORVÁTHA
o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci z dôvodu, že sa s manželkou momentálne
nachádzajú v ťažkej finančnej situácií. Je poberateľom sociálnych dávok v sume 115,- €,
manželka je dlhodobo diabetickým pacientom. Náklady na jej liečbu sú každý mesiac.
Za žiadosť dávam hlasovať:
BALČÁK

HORŇÁK I. HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu

Za
Proti

/

/

/

6

Zdržal sa
Neprítomný

/

/

/

Uznesenie č. 40/2020
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Františka HORVÁTHA o poskytnutie
jednorazovej finančnej pomoci.
Starosta obce predložil žiadosť p. Márie KUŠNÍROVEJ o opätovný návrh na zmenu
územného plánu obce ÚPN – O Ražňany.
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Za žiadosť dávam hlasovať:
BALČÁK
Za

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

JUSKO

/

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

/

3

Uznesenie č. 41/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Márie KUŠNÍROVEJ o opätovný
návrh na zmenu územného plánu obce ÚPN – O Ražňany.
Starosta obce predložil žiadosť p. Mareka VEREŠPEJA o opätovný návrh na zmenu
územného plánu obce ÚPN – O Ražňany.
Za žiadosť dávam hlasovať:
BALČÁK
Za

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

JUSKO

/

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

/

3

Uznesenie č. 42/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Mareka VEREŠPEJA o opätovný
návrh na zmenu územného plánu obce ÚPN – O Ražňany.
Starosta obce predložil žiadosť p. Jozefa VEREŠPEJA o opätovný návrh na zmenu územného
plánu obce ÚPN – O Ražňany.
Za žiadosť dávam hlasovať:
BALČÁK
Za

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

JUSKO

/

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

/

3

Uznesenie č. 43/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jozefa VEREŠPEJA o opätovný
návrh na zmenu územného plánu obce ÚPN – O Ražňany.
Starosta obce predložil žiadosť p. Márie KUŠNÍROVEJ o opätovný návrh na zmenu
územného plánu obce ÚPN – O Ražňany.
Za žiadosť dávam hlasovať:
BALČÁK
Za

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

JUSKO

/

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

/

Uznesenie č. 44/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Márie KUŠNÍROVEJ o opätovný návrh na
zmenu územného plánu obce ÚPN – O Ražňany na vlastné náklady žiadateľa.
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Starosta obce predložil žiadosť p. Mareka VEREŠPEJA o opätovný návrh na zmenu
územného plánu obce ÚPN – O Ražňany.
Za žiadosť dávam hlasovať:
BALČÁK
Za

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

JUSKO

/

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

/

3

Uznesenie č. 45/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Mareka VEREŠPEJA o opätovný návrh na
zmenu územného plánu obce ÚPN – O Ražňany na vlastné náklady žiadateľa.
Starosta obce predložil žiadosť p. Jozefa VEREŠPEJA o opätovný návrh na zmenu územného
plánu obce ÚPN – O Ražňany.
Za žiadosť dávam hlasovať:
BALČÁK
Za

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

JUSKO

/

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

/

3

Uznesenie č. 46/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jozefa VEREŠPEJA o opätovný návrh na
zmenu územného plánu obce ÚPN – O Ražňany na vlastné náklady žiadateľa.

Starosta obce predložil žiadosť Ing. Ľudmily SOLÁROVEJ o rekonštrukciu oporného múra.
Za žiadosť dávam hlasovať:
BALČÁK

HORŇÁK I. HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu

Za
Proti

/

/

/

6

Zdržal sa
/

Neprítomný

/

/

3

Uznesenie č. 47/2020
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Ing. Ľudmily SOLÁROVEJ o rekonštrukciu
oporného múra.
Starosta obce predložil žiadosť VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice o predaj
pozemkov, na ktorých sú postavené armatúrne šachty verejnej kanalizácie.
Za žiadosť dávam hlasovať:
BALČÁK

HORŇÁK I. HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu

Za
Proti

/

/

/

6

Zdržal sa
Neprítomný

/

/
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Uznesenie č. 48/2020
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
predaj pozemkov, na ktorých sú postavené armatúrne šachty verejnej kanalizácie.
Starosta obce predložil sťažnosť Ing. Jaroslava FUTEJA na narušovanie susedských
vzťahov. Starosta obce navrhuje zriadiť dočasne poradnú Komisiu pre verejný poriadok, aby
prejednala predmetnú sťažnosť.
Za návrh dávam hlasovať:
BALČÁK
Za

HORŇÁK I. HORŇÁK J.

/

/

JUSKO

/

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

/

3

Uznesenie č. 49/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadiť dočasne poradnú Komisiu pre verejný
poriadok.
Zloženie:
Predseda: p. Viliam Kišeľa
Členovia: a) Ing. Peter Poloha
b) p. Imrich Horňák

K bodu 11. Rôzne.
Starosta predložil návrh na 50 % poníženie dotácii občianskym združeniam a DHZ
z dôvodu pandémie COVID 19 a nižších výnosoch dane z príjmoch fyzických osôb:
Futbalový klub FC Ražňany – zo sumy 9.000,- € na 4.500,- €
ŇARŠANKA – zo sumy 2.500,- € na 1.250,- €
Športový klub Ražňany – zo sumy 1.000,- € na 500,- €
DZH – zo sumy 5.400,- € na 2.700,- €
Za návrh dávam hlasovať:
BALČÁK
Za

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

JUSKO

/

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

/

Uznesenie č. 50/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poníženie dotácií občianskym združeniam a DHZ
z dôvodu pandémie COVID 19 a nižších výnosoch dane z príjmoch fyzických osôb:
Futbalový klub FC Ražňany – zo sumy 9.000,- € na 4.500,- €
ŇARŠANKA –
zo sumy 2.500,- € na 1.250,- €
Športový klub Ražňany –
zo sumy 1.000,- € na 500,- €
DZH –
zo sumy 5.400,- € na 2.700,- €
Občianskym združeniam bude vyhotovený dodatok ku Zmluve o poskytnutie finančnej
dotácie z rozpočtu obce Ražňany na rok 2020.
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Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2020006.
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 finančných prostriedkov je vo výdajovej časti bežného rozpočtu
v sume 8 950,00 €.
Za návrh dávam hlasovať:
BALČÁK
Za

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

JUSKO

/

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

/

3

Uznesenie č. 51/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2020006.
Starosta obce predložil návrh na poníženie príspevku pre CVČ:
CVČ – príspevok na 1 dieťa je 30,- €
CZŠ sv. Jána Krstiteľa – 22 detí
Mesto Sabinov 22 detí
Poníženie o 25 % (3 mesiace) vychádza 7,50 € na dieťa:
Plný stav 44 x 30,- € = 1.320,- €
Ponížený stav 44 x 22,50 € = 990,- €
Ponížená dotácia pre CVČ činí 330,- €.
Za návrh dávam hlasovať:
BALČÁK
Za

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

JUSKO

/

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

/

Uznesenie č. 52/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poníženie dotácie pre CVČ o sumu 330,- €.
Správa hlavnej kontrolórky obce Ražňany za rok 2019 – vyjadrenie:
Navrhnuté opatrenia na odstránenie nedostatkov:
- Obecný úrad vzal na vedomie správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok
2019 v bode kontrola vydaných VZN bude prílohou návrhu VZN vyhodnotenie
pripomienok a dôvodovej správy, ktorá síce nie je podmienkou na prijatie nariadenia
- Kontrola vybavovania petícií za rok 2018 – zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
v znení neskorších predpisov nemá ustanovenie, ktorým zaväzuje obec, alebo starostu
obce vydať zásady postupu vybavovania sťažností, ustanovenia zákona o petičnom
práve odkazuje na primerané použitie ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
v znení neskorších predpisov
- Kontrola zverejňovania zmlúv – zmluva bola vymenená – je tam zrejmý dátum
podpisu zmluvy
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-

Objednávky – zverejňovanie – objednávky budú zverejňované podľa zákona č.
211/2000 Zb. z.
- Stav nedoplatku na miestnom poplatku – obec dodrží postupy pri výbere daní
a miestneho poplatku spôsobom vymáhania pohľadávok
- Kontrola MŠ – obec vypracuje pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov
a upraví postup pri čerpaní náhradného voľna
Starosta obce predložil na schválenie majetkoprávny úkon bezodplatného prevodu
pozemku registra C KN par. č. 672/5 k. ú. Ražňany od Slovenského pozemkového fondu na
Obec Ražňany z dôvodu výstavby chodníka, ktorý je v územnom pláne zahrnutý ako
verejnoprosepšná stavba.
Dávam hlasovať:
BALČÁK
/

Za

HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

JUSKO

/

KIŠEĽA

KOLARČÍK

POLOHA

/

/

/

SOLÁR

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

/

Uznesenie č. 53/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje majetkoprávny úkon bezodplatného prevodu pozemku
registra C KN par. č. 672/5 k. ú. Ražňany od Slovenského pozemkového fondu na Obec
Ražňany z dôvodu výstavby chodníka, ktorý je v územnom pláne zahrnutý ako
verejnoprospešná stavba.
Starosta obce informoval prítomných:
-

Územný plán 6/2019 – Štofaník.
Denný stacionár – schválenie žiadosti.
Zber papiera – 2,5 t.
Ukončenie prác na parkovisku pri OcÚ z dôvodu schválenej výzvy na sadové úpravy.
Začiatok realizácie prác osvetlenia na cyklistickom chodníku.
Informačný list od vicepremiérky p. Remišovej.
Vymáhanie nedoplatkov.
Zberné miesto – pokračovanie v oplotení z dôvodu otvorenia zberného miesta.
Roznášanie obedov (zamestnanie).
Materská škola – počet prijatých detí – všetky (11 budú prijaté po kolaudácií stavby).

K bodu 12. Interpelácie.
-

Ing. Horňák J. navrhol sprejazdniť cestu ku garážam, ak je veľa áut pri bare.
Poslanci sa informovali ohľadom frekvencie vývozu plastov (1 x mesačne je málo).
P. starosta poďakoval Bc. Horňákovi I. za vybavenie defibrilátora.
Ing. Horňák J. sa informoval ohľadom retardéra.
Ing. Balčák sa informoval ohľadom rómov, ktorí prišli zo zahraničia.

Hlavná kontrolórka predložila poslancom obecného zastupiteľstva Správu o výsledku
kontroly Postupu správcu dane pri vyberaní dane z nehnuteľnosti a miestneho poplatku.
Poslanci vzali správu na vedomie.
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K bodu 13. Záver.
Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Ražňanoch.

Radovan ROKOŠNÝ
starosta obce
Zapisovateľ:
p. Adriana REPASKÁ

……………………………

Overovatelia:
Ing. Peter POLOHA

……………………………

Ing. Jozef HORŇÁK

……………………………
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