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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 25.5.2012 od 19.30 do 22.30 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Slavomír BALČÁK, 

     Ing. Jaroslav FUTEJ, 

     Mgr. Kamil GOLODŽEJ, 

Imrich KARAFFA, 

Jozef MAŠĽÁR, 

     Igor REPASKÝ, 

Ing. Vladimír STRAČIAK, 

     Ing. Marek ZBORAY, 

  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ, 

  - zapisovateľ:  Slavomír BALČÁK, 

  - hlavný kontrolór: Mária GALEŠTOKOVÁ, 

  - hostia:  - 

Neprítomní:    Martin KOLARČÍK.                           

                                                            

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Schválenie VZN č. 3/2012 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované 

sociálne služby. 

6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2012 - rozpočtových opatrení. 

7. Schválenie platu starostu obce. 

8. Schválenie podania žiadosti a spolufinancovania z vlastných zdrojov na predložené výzvy, 

granty a dotácie. 

9. Posúdenie žiadostí 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. 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 / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

 Program bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 

 Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Slavomíra BALČÁKA a overovateľov 

zápisnice p. Mgr. Kamila GOLODŽEJA a p. Igora REPASKÉHO. 

 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR 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. Marek ZBORAY, Ing. Vladimír 

STRAČIAK a Ing. Jaroslav FUTEJ. 

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

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

 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 a zosilnenie brehu potoka pred pozemkom p. P. 

MIŠKA. 

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. 48/2011 – plnené 

OcZ schvaľuje žiadosť p. Mariána ELIAŠA na osadenie nerozbitného dopravného zrkadla na 

križovatke vedľa p. MIHOKA a p. TURLÍKA pri výjazde na hlavnú cestu smerom na 

Jarovnice. Realizácia osadenie zrkadla je závislá od schválenia dotácie, ktorú žiadala obec 

na osadenie dopravného značenia v obci. Z dôvodu, že dotácia nebola schválená, obec 

zakúpi zrkadlo na vlastné náklady. 

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. 5/2012 – plnené 

OcZ schvaľuje podanie žiadosti a spolufinancovania z vlastných zdrojov na predložené 

výzvy, granty a dotácie: 

- grant Nadácie Slovenskej sporiteľne na spracovanie projektovej dokumentácie komplexnej 

obnovy miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci (cesty, chodníky, dažďové 

vpuste, rigoly, sadové úpravy, lavičky, oddychové zóny) v sume 4 000,-€ – plnené, 

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. 17/2012 – splnené 
OcZ ukladá starostovi obce zorganizovať stretnutie komisie na prípravu Čerešňobrania. 

Uznesenie č. 18/2012 – splnené 
OcZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 120,- €. na výlet do ZOO pre MŠ. 

 

 

K bodu 5. Schválenie VZN č. 3/2012 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za 

poskytované sociálne služby. 

 

 Starosta obce predložil na schválenie VZN obce č. 3/2012 o sociálnych službách,                 

o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby. 

 Za schválenie VZN obce č. 3/2012 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad          

za poskytované sociálne služby dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

 VZN č. 3/2012 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované 

sociálne služby bolo jednohlasne schválené. 

 

 

K bodu 6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2012 - rozpočtových opatrení. 

 

 Starosta obce predložil návrh na rozpočtové opatrenie č. 1 – 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 
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rozpočtové opatrenie – navýšenie rozpočtovaných prostriedkov schváleného rozpočtu, pričom 

sa menia celkové príjmy a celkové výdavky, a to 

príjmové položky rozpočtu:   

 322001 – Transfer zo ŠR na rekon. MK a chod. 

 v celkovej sume: 56 434,- € 

výdajové položky rozpočtu: 

 0451717001  CYKLIST 

 v celkovej sume: 30 000,- €   

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

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 

 Zároveň starosta obce predložil návrh na investíciu vo výške 30 000,- € a ½ rozdielu 

medzi skutočnými nákladmi na obstaranie stavby „Ražňany – Sabinov – cyklistický chodník“ 

finančným vkladom združených právnických osôb. 

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

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 7. Schválenie platu starostu obce 
 

 Starosta obce predložil prítomným návrh na prerokovanie platu starostu – v zmysle 

zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest. Podľa § 4 ods. 4 zákona obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz 

ročne prerokuje. Obecné zastupiteľstvo navrhuje podľa § 4 ods. 2 zákona plat starostu vo 

výške 1 884,- € v hrubom s účinnosťou od 1.6.2012. 

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

  / / /  / / / / 7 

Proti /         1 

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

 Návrh zmeny platu starostu bol schválený. 

 

 

K bodu 8. Schválenie podania žiadosti a spolufinancovania z vlastných zdrojov na 

predložené výzvy, granty a dotácie. 

 

 Starosta obce predložil na schválenie podanie žiadosti a spolufinancovanie z vlastných 

zdrojov na predložené výzvy, granty a dotácie: 

- grant z programu ZLEPŠÍME SPPOLOČNE SLOVENSKO na projekt „Pohyb a oddych 

v sade Ňaršanských čerešní“ na parcele 263/4 (oproti  p. JENDRICHOVSKÉMU) v sume 

10 000,-€. 
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 Za podanie žiadosti o grant dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

 Podanie žiadosti o grant bolo jednohlasne schválené. 

 

 

K bodu 9. Posúdenie žiadostí občanov. 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Márie BORTŇÁKOVEJ, Jarkova 10/60, Sabinov 

o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 601/1, orná pôda o výmere 982 m² 

v katastrálnom území Ražňany – cena za 1 m² - 3 ,- €. 

 OcZ navrhuje cenu 1, 50 € za 1 m². 

 

 Starosta obce predložil žiadosť p. Jozefa NEHILU, Ražňany č. 21 o úľavu na TKO za 

rok 2012 na deti: Peter ESTOČKO z dôvodu práce v zahraničí, Mária a Daniela NEHILOVÉ 

z dôvodu týždenných pobytov mimo trvalého bydliska. 

 OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 

 

 Starosta obce predložil sťažnosť p. Petra MIŠKA, Ražňany č. 302 na p. Margitu 

SOLÁROVÚ, Ražňany č. 304, ktorej pes sa voľne pohybuje po obci a po pozemku p. 

MIŠKA. 

 Starosta obce zašle písomné upozornenie p. SOLÁROVEJ o vykonanie nápravy, 

aby sa zamedzil svojvoľný pohyb psa po pozemku p. MIŠKA a po obci. 

 

 

K bodu 10. Rôzne. 

 

 Starosta obce informoval prítomných o: 

- výbere uchádzača na pozíciu upratovačky – p. Gabrielu NAGYOVU, 

- pripravovaných kultúrnych akciách – Deň matiek, MDD, Čerešňobranie, 

- dotácii na nákup materiálu pre DHZ, 

- akcii denníka Korzár. 

 

 P. FUTEJ navrhol dať do prenájmu administratívnu budovu na bývalom JRD. 

 P. STRAČIAK upozornil na nadmerné používanie chemického postreku pri ošetrovaní 

plodín pestovaných na prenajatej ornej pôde v katastrálnom území obce Ražňany. Navrhuje 

osloviť kompetentné orgány na preskúmanie stavu ornej pôdy. 

 P. GOLODŽEJ upozornil na sadanie cesty v úseku od č. d. 1 až 12. 

 

 

K bodu 11. Schválenie uznesenia. 

 

U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 

zo dňa 25.5.2012. 

(1– 5) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
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1. Schválenie VZN obce č. 3/2012 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za 

poskytované sociálne služby (Uznesenie č. 19/2012). 

2. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2012 – rozpočtového opatrenia č. 1 (Uznesenie č. 

20/2012). 

3. Schválenie investície vo výške 30 000,- € a ½ rozdielu medzi skutočnými nákladmi na 

obstaranie stavby „Ražňany – Sabinov – cyklistický chodník“ finančným vkladom 

združených právnických osôb (Uznesenie č. 21/2012). 

4. Schválenie platu starostu výške 1 884,- € v hrubom s účinnosťou od 1.6.2012 (Uznesenie č. 

22/2012). 

5. Schválenie podania žiadosti o grant z programu ZLEPŠÍME SPPOLOČNE SLOVENSKO 

na projekt „Pohyb a oddych v sade Ňaršanských čerešní“ na parcele 263/4 (oproti p. 

JENDRICHOVSKÉMU) v sume 10 000,-€ (Uznesenie č. 23/2012). 

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

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

 Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

K bodu 12. Záver. 

 

 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Ražňanoch. 

 

 

 

         Radovan ROKOŠNÝ 

                starosta obce 

 

 

 

Zapisovateľ: 

p. Slavomír BALČÁK   …………………………… 

  

 

Overovatelia: 

Mgr. Kamil GOLODŽEJ  …………………………… 

 

 

p. Igor REPASKÝ   …………………………… 


