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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 10.12.2014 od 17.00 do 23.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:             Ing. Karol BALČÁK  
                                                           Slavomír BALČÁK, 
     Mgr. Kamil GOLODŽEJ, 
 Ing. Jozef HORŇÁK, 
     Martin KOLARČÍK, 
 Valéria PAVÚKOVÁ, 
 Ing. Peter POLOHA, 
     Igor REPASKÝ, 
                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK. 
      
  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ 
  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 
  - hostia:  Ing. Marek ZBORAY, 
   Milan CICMAN, 
 Mgr. Janka MIŠKOVÁ, 
 Mgr. Juraj TULEJA, 
 Tomáš SEMAN, 
 Ing. Vladimír ŠTOFANÍK. 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
a) určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, 
b) oznámenie výsledkov volieb zo dňa 15.11.2014, 
c)  zloženie sľubu novozvoleného starostu, 
d)  zloženie sľubu poslancov OcZ, 
e)  vystúpenie  starostu. 
 
Prestávka 30 minút 
 
2.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
3.   Voľba návrhovej komisie. 
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
5.   Poverenie poslanca, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu. 
6.   Voľba členov obecnej rady. 
7.   Určenie platu starostu obce. 
8.   Schválenie plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2015. 
9.   Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2014 – rozpočtové opatrenia. 
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10. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015. 
11. Schválenie neuplatňovania programov v rozpočte Obce Ražňany od roku 2015 v súlade  s 

§ 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlech územnej samosprávy v z. 
n. p.. 

12. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Ražňany na rok 2015 s výhľadom na 
roky 2016 a 2017. 

13. Schválenie rozpočtu obce Ražňany na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017. 
14. Schválenie Všeobecne záväzného  nariadenia č. 5/2014 obce Ražňany o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 
zriadených na území obce Ražňany na rok 2015. 

15. Schválenie výšky dotácie na Centrá voľného času na rok 2015.   
16. Posúdenie žiadostí občanov. 
17. Rôzne. 
18. Schválenie uznesenia. 
19. Záver.                                                                                                                                                                 
 
 
 
Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 
 
K bodu 1. Otvorenie. 
 
 Starosta obce privítal poslancov na ustanovujúcom zasadnutí OcZ.  

a) Starosta určil za zapisovateľa p. Annu BALČÁKOVÚ a za overovateľov zápisnice           
p. Igora REPASKÉHO a Mgr. Kamila GOLODŽEJA. 

b) Predsesa okrskovej volebnej komisie Mgr. Juraj TULEJA oboznámil prítomných 
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 15.11.2014. 

c) Novozvolený starosta obce p.Radovan ROKOŠNÝ zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu obce. 

d) Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Karol BALČÁK, p. Slavomír 
BALČÁK, Mgr. Kamil GOLODŽEJ, Ing. Jozef HORŇAK, p. Martin KOLARČÍK,  
p. Valéria PAVUKOVÁ, Ing. Peter POLOHA, p. Igor REPASKÝ a Ing. Vladimír 
STRAČIAK zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

e) Vystúpenie novozvoleného starostu Radovana ROKOŠNÉHO. 
Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch 

1. berie na vedomie 
a) výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
b) vystúpenie novozvoleného starostu 
2. konštatuje, že 
a) novozvolený starosta obce p. Radovan ROKOŠNÝ zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce, 
b) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Ing. Karol BALČÁK, p. Slavomír BALČÁK, Mgr. Kamil 
GOLODŽEJ, Ing. Jozef HORŇAK, p. Martin KOLARČÍK,  p. Valéria PAVUKOVÁ, 
Ing. Peter POLOHA, p. Igor REPASKÝ a Ing. Vladimír STRAČIAK. 
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K bodu 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
             Starosta obce oboznámil poslancov s programom ustanovujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva a uviedol, že obecné zastupiteľstvo je uznášajúceho schopné. 
 Za program dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / /  / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

 Program bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 
  Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Vladimír STRAČIAK, Ing. Jozef 
HORŇÁK, p. Slavomír BALČÁK. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
              Starosta obce navrhol poveriť poslanca Ing. Vladimíra STRAČIKA, ktorý bude 
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupitelstva. 
              Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

              Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 5. Poverenie poslanca, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu. 
 
              Starosta obce poveril za zástupcu starostu obce p. Martina KOLARČÍKA. 
 
 
 
 
 
K bodu 6. Voľba členov obecnej rady. 
 
             Starosta obce navrhol za členov do obecnej rady Ing. Vladimíra STRAČIAKA,                   
p. Martina KOLARČÍKA a Mgr. Kamila GOLODŽEJA. 
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              Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

              Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
K bodu 7. Určenie platu starostu obce. 
 
            Starosta obce oboznámil prítomných so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov. Podľa § 4 ods. 1 zákona starosta obce má plat určený takto: násobok podľa počtu 
obyvateľov je 1, 98 násobený priemernou nominálnou mesačnou mzdou zamestnanca 
hospodárstva SR za rok 2013 - 824,- €, zvýšený o 21 %. Plat starostu je 1.975,- €.  
             Za určenie platu dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za /  / / / /  / / 6 

Proti           

Zdržal sa  /     /   2 

Neprítomný         / 1 

            Plat starostu bol schválený vo výške 1.975,- ( zvýšenie o 21 %).               
 
K bodu 8.  Schválenie plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 
2015. 
 
            Starosta obce predložil plán zasadnutí OcR a OcZ na rok 2015. 
OcR 22.1.15 12.3.15 7.5.15 11.6.15 3.9.15 8.10.15 29.10.15 3.12.15 
OcZ 30.1.15 20.3.15 15.5.15 19.6.15 11.9.15 16.10.15 6.11.15 11.12.15 
           Za plán dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

              Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
    
K bodu 9. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2014 - rozpočtové opatrenie č. 12 – 15. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2014 - rozpočtové opatrenie 
č. 12 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2014, pričom sa 
menia celkové príjmy a celkové výdavky. 
              Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

         Návrh bol jednohlasne schválený 
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 Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2014 - rozpočtové opatrenie 
č.  13– presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2014, pričom sa 
menia celkové príjmy a celkové výdavky. 

Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 

        Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2014 - rozpočtové opatrenie             
č.  14 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2014, pričom sa 
menia celkové príjmy a celkové výdavky. 

Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
      Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2014 - rozpočtové opatrenie               
č.  15 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2014, pričom sa 
menia celkové príjmy a celkové výdavky. 

 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

  Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
 
K bodu 10. Schválenie plánu činnosti Hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015. 
 

Starosta obce predložil plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015: 
• 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), 

• Kontrola pokladničných dokladov zameraná na účelnosť a účelovosť vynaložených 
finančných prostriedkov. Správu z kontroly predkladať OcZ na každom zasadnutí 
OcZ, 

• Kontrola  zdokladovanie dokladov  a využitie finančných prostriedkov z pridelených 
dotácií za rok 2014, 

• Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce za rok 2014, 
• 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. 
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Za plán dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

Plán bol jednohlasne schválený 
 

 
 
K bodu 11. Schválenie neuplatňovania programov v rozpočte Obce Ražňany od roku 

2015 v súlade  s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlech územnej samosprávy v z. n. p.. 

 
           Starosta obce predložil na schválenie neuplatňovania programov v rozpočte Obce  

Ražňany od roku 2015 v súlade  s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlech územnej samosprávy v z. n. p.. 

 Za neuplatňovania programov v rozpočte obce Ražňany od roku 2015 dávam 
hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

           Neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Ražňany od roku 2015 bolo jednohlasne 
schválené. 
  
 
K bodu 12. Stanovisko Hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Ražňany na rok 2015 

s výhľadom na roky 2016 a 2017. 
 

Starosta obce požiadal Hlavnú kontrolórku obce Ražňany, aby predniesla stanovisko k 
Rozpočtu obce Ražňany na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017. 

Za vzatie na vedomie stanovisko k Rozpočtu obce Ražňany na rok 2015 s výhľadom 
na roky 2016 a 2017 Hlavnej kontrolórky obce Ražňany dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

Stanovisko k Rozpočtu obce Ražňany na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 
Hlavnej kontrolórky obce Ražňany vzalo OcZ jednohlasne na vedomie. 
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K bodu 13. Schválenie Rozpočtu obce Ražňany na rok 2015 s výhľadom na roky 2016        
a 2017. 

 
Starosta obce predložil na schválenie  Rozpočet obce Ražňany na rok 2015 

s výhľadom na roky 2016 a 2017. 
Za schválenie rozpočtu obce dávam hlasovať: 

  BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

           Rozpočet obce Ražňany na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 bol schválený. 
 
K bodu 14. Schválenie Všeobecne záväzného  nariadenia č. 5/2014 obce Ražňany o 

určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 
školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 2015. 

 
          Starosta obce predložil na schválenie VZN obce č. 5/2014 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území 
obce Ražňany na rok 2015. 
         Za schválenie VZN obce č. 5/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 2015 
dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

VZN obce č. 5/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 2015 bolo 
jednohlasne schválené. 

 
 
K bodu 15. Schválenie výšky dotácie na Centrá voľného času na rok 2015. 
 
        Starosta obce predložil návrh na poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie 
pre 1 žiaka podľa priloženého zoznamu s trvalým pobytom na území obce Ražňany vo výške 
podľa žiadosti príslušného CVČ, maximálne však 60,00 € na žiaka a kalendárny rok 2015. 
Termín poskytnutia dotácie: do 30. 4. 2015 za obdobie od 1.1. 2015 do 30.6.2015 
    do 31.10.2015 za obdobie od 1.9. 2015 do 31.12.2015. 
 Za schválenie návrhu na poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie pre          
1 žiaka maximálne vo výške 60,- €  na rok 2015 dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

          Poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie pre 1 žiaka maximálne vo 
výške 60,- €  na rok 2015 bolo jednohlasne schválené. 
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K bodu 16. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 
             Starosta obce predložil žiadosť p. Petra PETIKA, Ražňany 155 o jednorazový 
finančný príspevok, nakoľko sa nachádza v ťažkej finančnej situácií, jeho jediný príjem je 
dávka v hmotnej núdzi a príspevky k nej. V najbližších dňoch musí zaplatiť za vodovodnú 
a kanalizačnú prípojku a elektrinu. Má 4 deti. 
            Za finančný príspevok dávam hlasovať: 
  BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za           

Proti / / / / / / / /  8 

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

             Finančný príspevok nebol schválený. 
 
            Starosta obce predložil žiadosť p. Gizely VEREŠPEJOVEJ, Ražňany 288 
o jednorazovú finančnú výmoc, nakoľko ako dôchodkyňa poberá dôchodok vo výške 335,- €, 
okrem základných poplatkov za inkaso veľa investuje do liekov lebo má dlhodobo 
nepriaznivý zdravotný stav. 
             Za finančný príspevok dávam hlasovať: 
  BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za           

Proti / / / / / / / /  8 

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

             Finančný príspevok nebol schválený. 
 
             Starosta obce predložil žiadosť p. Pavla GALEŠTOKA, Ražňany 66 o jednorazový 
finančný príspevok pre jeho zdravotne postihnutého syna Daniela. 
            Za finančný príspevok vo výške 150,- € dávam hlasovať: 
  BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

           Finančný príspevok vo výške 150,- € bol jednohlasne schválený. 
 
             Starosta obce oboznámil poslancov so sťažnosťou p. Magdalény SLANINKOVEJ, 
Ražňany 30. Sťažnosť podala z dôvodu, že sa jej po dvore a v okolí domu pohybuje pes – 
vlčiak. Pes ohrozuje jej bezpečnosť a celej jej rodiny a jej susedov. 
 
K bodu 17. Rôzne. 
 
           Starosta obce predložil žiadosť riaditeľky MŠ Mgr. Janky Miškovej o delegovanie 
člena do Rady školy pri MŠ z poslancov obecného zastupiteľstva. 
           Starosta navrhol za člena do Rady školy pri MŠ Mgr. Kamila GOLODŽEJA, za návrh 
dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 
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            Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
           Starosta obce navrhol na schválenie odmenu za rok 2014 pre Hlavnú kontrolórku vo 
výške 100,- €. 
           Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

             Odmena pre hlavnú kontrolórku vo výške 100,- € bola jednohlasne schválená. 
 
    
            - Mgr. Kamil GOLODŽEJ sa pýtal na inventúru a informoval sa ohľadom odmeny za 
mandát poslanca, 
            - hlavná kontrolórka Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ mala podnet od občanov, že tabuľa 
s ražnianskou mapou zakrýva prechod priechodcov – t. j. oproti obchodu p. Pekára a tiež mala 
opäť výhrady voči parkovaniu áut na chodníku, 
            - starosta informoval o akcii, ktorá sa pripravuje na Silvestra v 3. pavilóne, 
            - Ing. Jozef HORŇÁK sa pýtal prečo nie sú všetci občania pripojení na kanalizáciu. 
 
  
K bodu 18. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 
zo dňa 10.12.2014. 
(1-19) 
 1.Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch  

berie na vedomie 
c) výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
d) vystúpenie novozvoleného starostu 
       konštatuje, že 
c) novozvolený starosta obce p. Radovan ROKOŠNÝ zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce, 
d) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Ing. Karol BALČÁK, p. Slavomír BALČÁK, Mgr. Kamil 
GOLODŽEJ, Ing. Jozef HORŇAK, p. Martin KOLARČÍK,  p. Valéria PAVUKOVÁ, 
Ing. Peter POLOHA, p. Igor REPASKÝ a Ing. Vladimír STRAČIAK 

(Uznesenie č. 41/2014). 
2. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schválilo program ustanovujúceho zasadnutia 
(Uznesenie č. 42/2014). 
3. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schválilo návrhovú komisiu v zložení p. Martin 
KOLARČÍK, Ing. Jozef HORŇÁK a p. Slavomír BALČÁK 
(Uznesenie č. 43/2014). 
4.  Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch poveruje Ing. Vladimíra STRAČIAKA zvolávaním 
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 
(Uznesenie č. 44/2014). 
5. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schválilo členov obecnej rady: Ing. Vladimír 
STRAČIAK, p. Martin KOLARČÍK a Mgr. Kamil GOLODŽEJ 
 (Uznesenie č. 45/2014). 
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6. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch určuje plat starostu vo výške 1.975,- € (zvýšený 
o 21%) 
(Uznesenie č. 46/2014). 
7.  Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch  schválilo plán zasadnutí obecnej rady a obecného 
zastupiteľstva na rok 2015 
(Uznesenie č. 47/2014). 
8. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch  schválilo zmeny rozpočtu v roku 2014 - rozpočtové 
opatrenie č. 12 – 15 
(Uznesenie č. 48/2014). 
9. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch  schválilo plán hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 
(Uznesenie č. 49/2014). 
10. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch  schválilo neuplatňovania programov v rozpočte Obce  

Ražňany od roku 2015 v súlade  s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlech územnej samosprávy v z. n. p. 

(Uznesenie č. 50/2014). 
11. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 
Rozpočtu obce Ražňany na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 
(Uznesenie č. 51/2014). 
12. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schválilo Rozpočet obce Ražňany na rok 2015 
s výhľadom na roky 2016 a 2017 
(Uznesenie č. 52/2014). 
13. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schválilo VZN obce č. 5/2014 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na 
území obce Ražňany na rok 2015 
(Uznesenie č. 53/2014). 
14. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schválilo finančnú dotáciu na záujmové vzdelávanie 
pre 1 žiaka podľa priloženého zoznamu s trvalým pobytom na území obce Ražňany vo výške 
podľa žiadosti príslušného CVČ, maximálne však 60,00 € na žiaka a kalendárny rok 2015 
(Uznesenie č. 54/2014). 
15. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch neschválilo jednorazový finančný príspevok pre p. 
Petra PETIKA, Ražňany 155 
(Uznesenie č. 55/2014). 
16. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch neschválilo jednorazový finančný príspevok pre p. 
Gizelu VEREŠPEJOVÚ, Ražňany 288 
(Uznesenie č. 56/2014). 
17. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schválilo jednorazový finančný príspevok pre p. 
Pavla GALEŠTOKA, Ražňany 66 na syna Daniela vo výške 150,- € 
(Uznesenie č. 57/2014). 
18. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schválilo za člena do Rady školy pri MŠ Mgr. Kamila 
GOLODŽEJA 
(Uznesenie č. 58/2014). 
19. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schválilo odmenu pre Hlavnú kontrolórku vo výške 
100,- € 
(Uznesenie č. 59/2014). 
 Za uznesenie dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

         Uznesenia boli jednohlasne schválené. 
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K bodu 19. 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   …………………………… 


