
 

OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č. p.: 
 
 

ZÁPISNICA 
 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 5.1.2011 od 19.00 do 22.00 hod 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Slavomír BALČÁK, 
     Ing. Jaroslav FUTEJ, 
     Mgr. Kamil GOLODŽEJ, 
     Imrich KARAFFA, 
     Martin KOLARČÍK, 
     Jozef MAŠĽÁR, 
     Ing. Vladimír STRAČIAK, 
     Ing. Marek ZBORAY, 
  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ 
  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ 
  - hlavný kontrolór: Mária GALEŠTOKOVÁ 
  - hostia:  - 
 
Neprítomní:    Igor REPASKÝ 
 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie prenájmu Šport klubu. 
6. Posúdenie žiadostí občanov. 
7. Rôzne. 
8. Schválenie uznesenia. 
9. Záver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 
K bodu 1. Otvorenie. 
 
 Starosta obce privítal poslancov na mimoriadnom zasadnutí OcZ. Ďalej konštatoval, 
keďže je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch je 
spôsobilé rokovať a uznášať sa. Oboznámil prítomných s programom mimoriadneho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
 
 Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Annu BALČÁKOVÚ a overovateľov 
zápisnice Ing. Mareka ZBORAYA a Mgr. Kamila GOLODŽEJA. 
 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. Jaroslav FUTEJ, Ing. Vladimír STRAČIAK 
a Ing. Marek ZBORAY. 
 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. 49/2010 – nie je nutná kontrola 
OcZ berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. 
Uznesenie č. 50/2010 – nie je nutná kontrola 
OcZ súhlasilo s vykonávaním funkcie zástupcu starostu Ing. Marekom ZBORAYOM. 
Uznesenie č. 51/2010 – nie je nutná kontrola 
OcZ jednohlasne schválilo Ing. Vladimíra STRAČIAKA, aby bol oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Uznesenie č. 52/2010 – nie je nutná kontrola 
OcZ jednohlasne schválilo za členov Obecnej rady 
Uznesenie č. 53/2010 – v bode rôzne bude prerokované doplnenie členov komisií. 
OcZ jednohlasne schválilo pracovné komisie, predsedov a členov komisií. 
Uznesenie č. 54/2010 – nie je nutná kontrola 



OcZ jednohlasne schválilo 100 % pracovný úväzok starostovi obce a mesačný plat vo výške 
1 638,- € podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 
Uznesenie č. 55/2010 – splnené, predmetný materiál dostanú poslanci v závere 
zasadnutia na posúdenie do najbližšieho zasadnutia 
OcZ jednohlasne súhlasilo, aby komisia finančná, pre správu obecného majetku a čerpanie 
eurofondov pripravila zásady odmeňovania obecného zastupiteľstva s neprekročením 
výdavkov oproti roku 2010 do termínu 10.1.2011. 
Uznesenie č. 56/2010 – plnené 
OcZ jednohlasne súhlasilo, aby komisia pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru pripravila 
program kultúrno-športových akcií na rok 2011 do termínu 10.1.2011. 
Uznesenie č. 57/2010 – splnené 
OcZ jednohlasne schválilo žiadosť p. Renčkovej o pochovanie nebohej mamy p. Tulejovej na 
miestnom cintoríne. 
Uznesenie č. 58/2010 – splnené 
OcZ predkladá starostovi obce pripraviť výzvu na prenájom priestorov Šport klubu Ražňany. 
Predkladanie žiadostí do termínu 7.1.2011. Zaoberať sa tým bude komisia finančná, pre 
správu obecného majetku a čerpanie eurofondov. 
 
 
K bodu 5. Schválenie prenájmu Šport klubu. 
 
 Komisia konštatuje, že navrhovateľ Juraj PERECÁR splnil všetky predpísané 
náležitosti vyhlásené Obecným úradom v Ražňanoch ako súťažné podmienky obchodnej 
verejnej súťaže a ponúkol požadovanú kúpnu cenu, jeho súťažný návrh komisia vyhodnotila 
ako úspešný. Zároveň bude s víťazom súťaže podpísaná zmluva s účinnosťou k dňu 
15.1.2011. 
 Komisia predmetnú zmluvu o prenájme odporúča schváliť Obecným zastupiteľstvom 
v Ražňanoch. 
 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 6. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 Posúdenie opodstatnenosti žiadosti a ich prípadné schválenie obecným 
zastupiteľstvom. 
 Starosta obce predložil žiadosť p. Dariny KALEJOVEJ, Ražňany 160 o jednorázový 
finančný príspevok na kúpu dreva. 
 Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za           

Proti / / / / / /  / / 8 

Zdržal sa           

Neprítomný       /   1 

 Žiadosť nebola schválená. 



 
 Starosta obce predložil žiadosť p. Květy PETIKOVEJ, Ražňany 157 o jednorázový 
finančný príspevok pre syna Romana. 
 Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za           

Proti / / / / / /  / / 8 

Zdržal sa           

Neprítomný       /   1 

 Žiadosť nebola schválená. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť p. Agnesy DUNOVEJ, Ražňany 157 o jednorázový 
finančný príspevok z dôvodu ťažkého zdravotného stavu. 
 Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za           

Proti / / / / / /  / / 8 

Zdržal sa           

Neprítomný       /   1 

 Žiadosť nebola schválená. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť p. Jolany PETIKOVEJ, Ražňany 159 o jednorázový 
finančný príspevok z dôvodu ťažkého zdravotného stavu. 
 Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za           

Proti / / / / / /  / / 8 

Zdržal sa           

Neprítomný       /   1 

 Žiadosť nebola schválená. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť p. Antona TULEJU, Ražňany 103 o úľavu TKO na r. 
2011 z dôvodu štúdia syna Petra v zahraničí. 
OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť p. Juraja TULEJU, Ražňany 82 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti na r. 2011 z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť Ing. Dušana ELIAŠA, Ražňany 218 – bývalého 
starostu o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2010 – 12,5 dňa. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / /  / / /  / / 7 

Proti   /       1 

Zdržal sa           

Neprítomný       /   1 

 Návrh bol schválený. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť p. Viery NAGYOVEJ, Ražňany 205 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti na r. 2011 z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 



 
 Starosta obce predložil žiadosť p. Vladimíra ŠTOFANÍKA, Ražňany 180 o úľavu na 
dani z nehnuteľnosti na r. 2011 z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP a oslobodenie dane za 
psa. 
OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti úľavu na dani z nehnuteľnosti na r. 2011 
z dôvodu vlastníctva ZŤP. 
OcZ neakceptovalo opodstatnenosť žiadosti o oslobodenie dane za psa s odvolaním sa na 
Všeobecne záväzného nariadenia obce o dani za psa č. 2/2005, čl. VI., bod 1. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť p. Vladimíra ŠTOFANÍKA, Ražňany 180 o úľavu za 
vývoz TKO na r. 2011 a 2008 - nedoplatok. 
OcZ žiada p. Vladimíra ŠTOFANÍKA, Ražňany 180, aby žiadosť doplnil o potvrdenia 
o prechodnom pobyte dcéry Eriky, vnuka Adama a vnučky Sarah. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť p. Marty DEMKOVEJ, Ražňany 84 o úľavu dane 
z nehnuteľnosti na r. 2011 z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť p. Milana KOŽÁRA, Ražňany 268 o úľavu dane 
z nehnuteľnosti na r. 2011 z dôvodu veku. 
OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť p. Milana KOŽÁRA, Ražňany 268 o odpustenie 
poplatku za psa na r. 2011. 
OcZ neakceptovalo opodstatnenosť žiadosti o oslobodenie dane za psa s odvolaním sa na 
Všeobecne záväzného nariadenia obce o dani za psa č. 2/2005, čl. VI., bod 1. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť p. Milan KOŽÁRA, Ražňany 268 o úľavu za vývoz 
TKO na r. 2011 za vnučku Katarínu, ktorá študuje v zahraničí. 
OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť p. Margity KARNIŠOVEJ, Ražňany 242 o úľavu dane 
z nehnuteľnosti na r. 2011 z dôvodu veku. 
OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť riaditeľky Materskej školy v Ražňanoch o delegovanie 
zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Ražňany. 
 Starosta navrhuje: 
Ing. Jaroslava FUTEJA za zástupcu obecného zastupiteľstva v Rade materskej školy 
v Ražňanoch. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa  /        1 

Neprítomný       /   1 

 Návrh bol schválený. 
 
 Starosta obce informoval poslancov OcZ: 
a) o výpovedi z nájmu nebytových priestorov - Šport klubu Ražňany p. Imrichom 
KARAFFOM, Ražňany 342. 



b) o žiadosti spoločnosti CETELEM ENERGY SERVIS a.s. na doplnenie územného plánu 
obce. 
c) o projekte – Terénna sociálna práca. 
d) o žiadosti Spoločnosti Šariš a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov o doplnenie záväzného 
stanoviska k investičnej činnosti v obci. 
 
 
K bodu 7. Rôzne. 
 
Voľba ďalších členov pracovných komisií pri OcZ 
 Starosta navrhuje za: 
a) členov komisie pre výstavbu, životné prostredie, pôdohospodárstvo, lesné a vodné 
hospodárstvo odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: 
   Ing. Vladimíra ULIČNÉHO 
   p. Milana CICMANA 
 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. 
 
b) členov komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru odborníkov z radov obyvateľov 
obce a iných osôb: 
   Tomáša SEMANA 
 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. 
 
 Starosta obce informoval poslancov OcZ o Klube mladých – bol zatvorený do 
4.1.2011, teraz sú k dispozícii dve miestnosti. Zodpovední za prvú miestnosť sú Jakub 
DZURIK a Stanislava BEČAVEROVÁ, za druhú miestnosť sú zodpovední Daniela 
LOUČKOVÁ a Jozef PETRUŠ. 
 
 Starosta obce poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii klziska. 
 
 Hlavná kontrolórka p. Mária GALEŠTOKOVÁ žiadala poslancov OcZ o doplnenie 
plánu kontroly. 
 
 
K bodu 8. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 
zo dňa 5.1.2011. 
(1 –3) 



Obecné zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí prerokovalo: 
1. Schválenie prenájmu Šport klubu. 
2. Posúdenie žiadostí občanov. 
3. Voľba ďalších členov pracovných komisií pri OcZ 
 
 Za uznesenie dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /     /   2 

 Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
 
 
K bodu 9. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil ustanovujúce zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva v RAŽŇANOCH. 
 
 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
 
p. Anna BALČÁKOVÁ  …………………………… 
  
 
Overovatelia: 
 
Ing. Marek ZBORAY   …………………………… 
 
Mgr. Kamil GOLODŽEJ  …………………………… 


