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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa  14.12.2012 od 17.30 do 21.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Slavomír BALČÁK, 
     Ing. Jaroslav FUTEJ, 

Mgr. Kamil GOLODŽEJ, 
Imrich KARAFFA, 
Martin KOLARČÍK, 
Jozef MAŠĽÁR, 

     Igor REPASKÝ, 
     Ing. Vladimír STRAČIAK, 

Ing. Marek ZBORAY. 
  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Martin KOLARČÍK, 
  - hlavný kontrolór: Mária GALEŠTOKOVÁ, 
  - hostia:  - 
Neprítomní: 

 
      
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2012 - rozpočtových opatrení. 
6. Schválenie inventarizačnej a vyraďovacej komisie. 
7. Schválenie Plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2013. 
8. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013. 
9. Schválenie VZN obce č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
10. Schválenie Rozpočtu obce Ražňany na rok 2013. 
11. Posúdenie žiadostí občanov. 
12. Rôzne. 
13. Schválenie uznesenia. 
14. Záver. 
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Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 
K bodu 1. Otvorenie. 
 
 Starosta obce privítal poslancov na riadnom zasadnutí OcZ. Ďalej konštatoval, keďže 
je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch je spôsobilé 
rokovať a uznášať sa. Oboznámil prítomných s programom riadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva a dal zaňho hlasovať. 
 Za program dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 Program bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
 Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Annu BALČÁKOVÚ a overovateľov 
zápisnice Mgr. Kamila GOLODŽEJA a p. Igora REPASKÉHO. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Marek ZBORAY, Ing. Vladimír 
STRAČIAK a Ing. Jaroslav FUTEJ. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 4. Kontrola uznesení. 
 
Uznesenie č. 18/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje ďalší postup pri realizácií protipovodňových opatrení. Zostáva zrealizovať 
opravu zosunutých panelov v potoku. 
Uznesenie č. 22/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje dojednať nájomnú zmluvy s vlastníkom miestneho kultúrneho domu. 
Momentálne prebieha príprava podmienok užívania objektu. 
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Uznesenie č. 60/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje podanie žiadosti na aktuálne a očakávané výzvy: 
- nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OCHRANA PRED POVODŇAMI – 
vypracovanie projektovej dokumentácie. Zisťujú sa technické možnosti úpravy vodného 
toku Šalgov so Slovenským vodohospodárskym podnikom - Odštepný závod Košice ako 
východisko na zadanie pre vypracovanie projektovej dokumentácie. 
Uznesenie č. 7/2012 – plnené 
OcZ berie na vedomie žiadosť p. Marty KARNIŽOVEJ, Ražňany 204 na odkúpenie 
pozemkov. 
Uznesenie č. 8/2012 – plnené 
OcZ  berie na vedomie žiadosť p. Antona PERECÁRA, Ražňany 36 o nápravu pri 
znehodnotenom pozemku počas výstavby kanalizácie. 
Uznesenie č. 34/2012 – plnené 
OcZ schvaľuje zámenu pozemkov p. Jána SOLÁRA. 
Uznesenie č. 35/2012 – plnené 
OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku p. Jána SOLÁRA za cenu 1,37 € za 1 m2. 
Uznesenie č. 36/2012 – plnené 
OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku p. Eriky TELESNICKEJ za cenu 1,5 € za 1 m2. 
Uznesenie č. 41/2012 – plnené 
OcZ schvaľuje rozpočet financií pre DHZ Ražňany na rok 2013 v sume 3810 €. 
Uznesenie č. 42/2012 – plnené 
OcZ schvaľuje vypracovanie dodatku k zmene územného plánu obce Ražňany na parcelách 
KNE 1594/15 a 1594/16. 
Uznesenie č. 43/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje finančný príspevok pre kulturistický klub na nákup športových potrieb v sume 
300 €. 
Uznesenie č. 45/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje zmenu rozpočtových opatrení č. 3 až 9 – presun rozpočtových prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu 2012, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 
Uznesenie č. 46/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje zmenu miestnych poplatkov: 
- práce s malotraktorom z 9,95 € na 15 € za 1 hodinu, 
- hlásenia miestnym rozhlasom z 1,65 € na 4 € za 1 hlásenie. 
Uznesenie č. 47/2012 – plnené 
OcZ schvaľuje finančný príspevok v sume 1500,- € na realizáciu kanalizačnej a vodovodnej 
prípojky pre p. JENDRICHOVSKÉHO spolu s p. JANIGOM, ktorý bude poskytnutý po 
zriadení kanalizačnej a vodovodnej prípojky p. JENDRICHOVSKÉHO a p. JANIGU. 
Uznesenie č. 48/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje finančnú odmenu za rok 2012 v sume 100,- € pre Hlavnú kontrolórku obce 
Ražňany. 
Uznesenie č. 49/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje zhromaždenie obyvateľov obce na deň 7.12.2012 /piatok/ o 19.00 hod. 
v pavilóne č. 3 MŠ v Ražňanoch z dôvodu informovania obyvateľov obce o stave a činnosti 
miestnej samosprávy obce Ražňany v roku 2012 a o najbližších zámeroch a cieľoch obce 
Ražňany na rok 2013. 
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K bodu 5. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2012 - rozpočtových opatrení. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtového opatrenia č. 10 – presun 
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2012, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky. 

Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 6. Schválenie inventarizačnej a vyraďovacej komisie. 
 

Starosta obce predložil na schválenie zloženie: 
Inventarizačná komisia 

Predseda: - Mgr. Kamil GOLODŽEJ, 
Členovia: - Mgr. Janka MIŠKOVÁ, 

- Anna BALČÁKOVÁ. 
Vyraďovacia komisia: 

Predseda: - Igor REPASKÝ, 
Členovia: - Mária SEMANOVÁ, 

- Terézia SIKEĽOVÁ. 
Za schválenie zloženia inventarizačnej a vyraďovacej komisie dávam hlasovať: 

 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

Inventarizačná a vyraďovacia komisia boli jednohlasne schválené. 
 
 
K bodu 7. Schválenie Plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 
2013. 
 

Starosta obce predložil na schválenie Plán zasadnutí obecnej rady a obecného 
zastupiteľstva na rok 2013. 

Plán zasadnutí 2013 
OcR 11.1. 8.3. 12.4. 17.5. 14.6. 6.9. 11.10. 8.11. 29.11. 
OcZ 25.1. 22.3. 26.4. 31.5. 28.6. 20.9. 25.10. 22.11. 13.12. 

 Za schválenie Plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2013 
dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

Plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2013 bol jednohlasne 
schválený. 
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K bodu 8. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013. 
 

Starosta obce predložil na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
I. polrok 2013. 

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 I. polrok 2013: 
- 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). 
- Náhodná kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona o účtovníctve - 1x 
pokladnica obecného úradu  
- Kontrola efektívneho a účelového využitia finančných prostriedkov  financovaných 
hotovosťou za jeden náhodne vybratý  mesiac I. polroka 2013. 
- Kontrola efektívneho a účelového využitia výdavkov z pridelených dotácií za rok 2012. 
- Kontrola efektívneho a účelového využitia výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej 
klasifikácie 009111 oddiel 633006 za II. Polrok 2012 a I. polrok 2013 
- Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2012. 
- 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. 

Za schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013 dávam 
hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 bol jednohlasne 
schválený. 
 
 
K bodu 9. Schválenie VZN obce č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

Starosta obce predložil na schválenie VZN obce č. 1/2013 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Za schválenie VZN obce č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

VZN obce č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady bolo jednohlasne schválené. 
 
 
K bodu 10. Schválenie Rozpočtu obce Ražňany na rok 2013. 
 

Starosta obce požiadal Hlavnú kontrolórku obce Ražňany, aby predniesla stanovisko 
k Rozpočtu obce Ražňany na rok 2013. 
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Starosta obce predložil návrh, aby OcZ vzalo na vedomie stanovisko k Rozpočtu obce 
Ražňany na rok 2013 Hlavnej kontrolórky obce Ražňany. 

Za vzatie na vedomie stanoviska k Rozpočtu obce Ražňany na rok 2013 Hlavnej 
kontrolórky obce Ražňany dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

Stanovisko k Rozpočtu obce Ražňany na rok 2013 Hlavnej kontrolórky obce Ražňany 
vzalo OcZ jednohlasne na vedomie. 
 

Starosta obce predložil na schválenie Rozpočet obce Ražňany na rok 2013. 
Za schválenie Rozpočtu obce Ražňany na rok 2013 dávam hlasovať: 

 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

Rozpočet obce Ražňany na rok 2013 bolo jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 11. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 Pán Vincent NOVOTNÝ, Ražňany č. 135 osobne apeloval na poslancov OcZ 
v nedostatočnom postupe pri riešení sporu medzi ním a pánom Vincentom TUPTOM, 
Ražňany č. 136 obcou Ražňany, zastúpenou Spoločným stavebným úradom v Sabinove.  
           Stanovisko OcZ: OcZ ukladá starostovi obce zvolať ďalšie stretnutie 
zainteresovaných strán na úrovni obecného úradu. 

Starosta obce predložil sťažnosť p. Petra LUKÁČA na p. Félixa KUNDU, bytom 
Ražňany č. 22.  

Stanovisko OcZ: OcZ navrhuje sťažnosť prerokovať komisiou pre verejný poriadok. 
 Starosta obce predložil odpoveď – reakciu p. Petra LUKÁČA na odpoveď OcÚ 
Ražňany na jeho žiadosť o umiestnenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky.  
            Stanovisko OcZ: OcZ vzalo na vedomie. 
 
 
K bodu 12. Rôzne. 
 
 Starosta obce informoval prítomných o: 
- ukončení výstavby chodníka pre cyklistov a peších medzi Sabinovom a Ražňanmi, 
- osvetlení prechodov pre chodcov, 
- ukončení výstavby kamerového systému, 
- kultúrnych podujatiach, ktoré boli zrealizované alebo sa uskutočnia do konca roka 2012.   
 
P. Martin KOLARČÍK upozornil na parkovanie aut p. CIFRU. 
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K bodu 13. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 
zo dňa 14.12.2012. 
(1–7) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí prerokovalo: 
1. Schválenie zmeny rozpočtového opatrenia č. 10 – presun rozpočtových prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu 2012, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky 
(Uznesenie č. 50/2012). 
2. Schválenie inventarizačnej a vyraďovacej komisie 
(Uznesenie č. 51/2012). 
3. Schválenie Plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2013 
(Uznesenie č. 52/2012). 
4. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013 
(Uznesenie č. 53/2012). 
5. Schválenie VZN obce č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
(Uznesenie č. 54/2012). 
6. Vzatie na vedomie stanoviska Hlavnej kontrolórky obce Ražňany k rozpočtu obce Ražňany 
na rok 2013 
(Uznesenie č. 55/2012). 
7. Schválenie Rozpočtu obce Ražňany na rok 2013 
 (Uznesenie č. 56/2012). 
 Za uznesenie dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
 
K bodu 14. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Ražňanoch. 
 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
Zapisovateľ: 
p. Anna BALČÁKOVÁ   …………………………… 
  
 
Overovatelia: 
Mgr. Kamil GOLODŽEJ  …………………………… 
 
 
p. Igor REPASKÝ   …………………………… 


