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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 11.9.2015 od 18.00 do 21.30 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Ing. Karol BALČÁK, 
                                                           Slavomír BALČÁK, 
                                                           Ing. Jozef HORŇÁK, 
     Martin KOLARČÍK, 
  Ing. Peter POLOHA, 
                                                           Igor REPASKÝ, 
                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK, 

Valéria PAVÚKOVÁ, 
      Martin ZBORAY. 
             - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ 
  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ. 
                       - hostia:                        
Neprítomní:                           
                                                            
   
      
 
Program: 
 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 – zmena rozpočtových opatrení. 
6. Posúdenie žiadostí občanov. 
7. Rôzne. 
8. Schválenie uznesenia. 
9. Záver. 
 

 
 
Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 
 
K bodu 1. Otvorenie. 
 
 Starosta obce privítal poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a oboznámil poslancov 
s programom. 
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Za program dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA 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 p. 
Martina ZBORAYA a p. Igora REPASKÉHO. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA 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. Peter POLOHA, p. Martin KOLARČÍK 
a Ing. Karol BALČÁK 
          Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA 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. 42/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje financovanie orientačných máp v sume 1 000,- € v rámci projektu Turistické 
trasy a cyklochodníky Sabinov a okolie. 
Uznesenie č. 7/2014 – plnené 
OcZ schvaľuje doloženie pánom Pavlom SEMANOM listu vlastníctva na sporný pozemok s 
parcelným číslom 658/2 a predloženie geometrického zamerania, ktorý sa následne porovná 
s geometrickým zameraním vykonaným obcou. Ďalej predloženie listín, z ktorých bude 
vyplývať nadobudnutie. 
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Uznesenie č. 8/2015 - plnené 
Schválenie poskytnutia dotácie vo výške 1.500,- € na rok 2015 občianskemu združeniu 
NARŠANKE s tým, že obec zakúpi hudobný nástroj a na základe zmluvy o výpožičke ho 
zapožičia ŇARŠANKE. 
Uznesenie č. 11/2015 - plnené 
Schválenie finančného príspevku vo výške 250,- € pre kulturistický klub na nákup 
posilňovacích zariadení. 
Uznesenie č. 18/2015 - plnené 
Schválenie spolufinancovania dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity vo výške 10 % z celkových nákladov  
Uznesenie č. 19/2015 - plnené 
Schválenie: 

- podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na multifunkčné ihrisko v programe „Podpora 
rozvoja športu“ na rok 2015, 

- spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov  - 5% z celkového rozpočtu projektu 
a všetky vzniknuté neoprávnené výdavky projektu. 

Uznesenie č. 28/2015 - splnené 
Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015. 
Uznesenie č. 29/2015 - splnené 
Vzatie na vedomie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k rozpočtu za rok 2015. 
Uznesenie č. 30/2015 - splnené 
Schválenie Záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia bez výhrad. 
Uznesenie č. 31/2015 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 4.   
Uznesenie č. 32/2015 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 5. 
Uznesenie č. 33/2015 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 6.   
Uznesenie č. 34/2015 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 7.   
Uznesenie č. 35/2015 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 8. 
Uznesenie č. 36/2015 - plnené 
Schválenie CZŠ sv. Demetra v Ražňanoch navýšenie príspevku pre ŠKD za rok 2015 vo 
výške 1.280. 
Uznesenie č. 37/2015- splnené 
Neschválenie žiadosti vlastníci pozemkov časť Konopiská. 
Uznesenie č. 38/2015- splnené 
Schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu 
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Ražňany, ktorý je realizovaný 
obcou Ražňany, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci.  
Uznesenie č. 39/2015- splnené 
Schválenie predlženia platnosti Programového hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Ražňany schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 24/2004  zo  dňa  17.6.2004                
do schválenia nového Programu rozvoja obce.  
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Uznesenie č. 40/2015- splnené 
Schválenie vypracovania žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu 
projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Ražňany“ spoločnosťou 
EUROCONSULTING.  
Uznesenie č. 41/2015- splnené 
Schválenie z hľadiska správneho zaradenia výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov 
verejnej správy (SK COFOG) s účinnosťou od 01.01.2015 rozčlenenie výdavkov na 
rozpočtové záležitosti súvisiace s materskou školou – 1. pavilón, materskou školou – 2. 
pavilón, spoločenským pavilónom a školskou jedálňou nasledovne: 

- výdavky na energie v pomere MŠ – 1. pavilón, MŠ – 2. pavilón, ŠJ a spoločenský 
pavilón:                                                                             25:25:40:10, 

- výdavky na vodné, stočné v pomere MŠ – 1. pavilón, MŠ – 2. pavilón, ŠJ 
a spoločenský pavilón:                                                      25:25:40:10, 

- výdavky na telekomunikačné služby v pomere MŠ a ŠJ: 60:40, 
- ostatné výdavky ostávajú nezmenené. 

Výdavky školskej jedálne, v ktorej sa stravujú deti materskej školy a žiaci I. stupňa základnej 
školy sa zaradia do podtriedy s najväčším počtom stravníkov. 
Uznesenie č. 42/2015- splnené 
Schválenie Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Ražňany. 
 
 
 
K bodu 5. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 – zmena rozpočtových opatrení č. 9 – 
č. 14  

 
Starosta obce pred rokovaním zmeny rozpočtového opatrenia č. 9 oboznámil 

poslancov, že obci bol schválený nenávratný finančný príspevok na verejné osvetlenie vo 
výške 163.161, 38 €, spolufinancovanie obce je vo výške cca 8.590,- €. Do konca roka 2016 
musia byť svetlá vymenené aj zaplatené. Finančný príspevok nám bude poskytnutý 
refundáciou. Musíme zvážiť krátkodobý úver. Starosta obce sa predbežne informoval v Prima 
banke aké sú podmienky čerpania krátkodobého úveru. Padol návrh, aby sa obec dohodla 
s víťaznou firmou ohľadom financovania. Poslanci zaujali kladný názor k tejto výzve. 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9. 
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 rozpočtovaných prostriedkov 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to  
 
z výdajovej položky rozpočtu: 
oddiel  0111– Výkonné a zákonodarné orgány 
položka          716 – Vypracovanie PD na kaštieľ (- 3.000,-- €) 
KZ             41 
oddiel  0610 – Rozvoj bývania 
položka          711001 – Nákup pozemkov na bytovú jednotku (- 5.000,-- €) 
KZ             41 
oddiel  09601 – Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania 
položka          717002 – Rekonštrukcia hospodár. pavilónu - ŠJ (- 600,-- €) 
KZ             41 
na výdajovú položku rozpočtu: 
oddiel            0640 – Verejné osvetlenie 



 

 5 

položka         718004 – Rekonštrukcia a modernizácia VO (+ 8.600,-- €) 
KZ           41 
v celkovej sume:          8.600,- €   

  
Za návrh dávam hlasovať: 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

            Návrh bol jednohlasne schválený. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10. 
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 rozpočtovaných prostriedkov 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to  
z výdajovej položky rozpočtu: 
oddiel  0451 – Cestná doprava 
položka          717001– Realizácia nových stavieb – autobus. zastávka (- 1.900,-- €) 
KZ             41 
na výdajovú položku rozpočtu: 
oddiel  0451 – Cestná doprava 
položka          713005 – Dopravné značky – prevencia kriminality (+ 1.900,-- €) 
KZ             41 
v celkovej sume:          1.900,- €   
 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

            Návrh bol jednohlasne schválený. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11. 
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 rozpočtovaných prostriedkov 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to  
z výdajovej položky rozpočtu: 
oddiel  0451 – Cestná doprava 
položka          716 – Vypracovanie projektu na MK a chod. (- 3.000,-- €) 
položka          717001– Realizácia nových stavieb – autobus. zastávka (- 100,-- €) 
KZ             41 
oddiel  0620 – Rozvoj obcí 
položka          717002 – Rekonštrukcia cintorína (- 600,-- €) 
stredisko         CINT  
KZ             41 
oddiel  09601 – Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania 
položka          717002 – Rekonštrukcia hospod. pavilónu – ŠJ (- 200,-- €) 
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KZ             41 
na výdajovú položku rozpočtu: 
oddiel            0451 – Cestná doprava 
 
položka         717002 – Rekonštrukcia MK (+ 3.900,-- €) 
KZ           41 
v celkovej sume:          3.900,- €   

 
Za návrh dávam hlasovať: 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

            Návrh bol jednohlasne schválený. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12. 
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 rozpočtovaných prostriedkov 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to  
z výdajovej položky rozpočtu: 
oddiel  09601 – Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania 
položka          717002 – Rekonštrukcia hospod. pavilónu – ŠJ (- 2.200,-- €) 
KZ             41 
na výdajovú položku rozpočtu: 
oddiel            09111 – Predprimárne vzdelávanie 
položka         717001 – Realizácia nových stavieb (+ 2.200,-- €) 
KZ            41 
stredisko        CHODNÍK 
v celkovej sume:         2.200,- €   
 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

            Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13. 
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 rozpočtovaných prostriedkov 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to  
z výdajovej položky rozpočtu: 
oddiel  0620 – Rozvoj obcí 
položka          717002 – Rekonštrukcia cintorína (- 1.500,-- €) 
KZ             41 
stredisko         CINT 
na výdajovú položku rozpočtu: 
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oddiel            0520 – Nakladanie s odpadovými vodami 
položka         717003 – Stavebná úprava – preloženie kanálu za Hrabčákom (+ 1.500,-- €) 
KZ            41 
v celkovej sume:         1.500,- €   

 
Za návrh dávam hlasovať: 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

            Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14. 
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 rozpočtovaných prostriedkov 
schváleného rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky, a to  
príjmové položky rozpočtu:   
položka 212003 – Príjmy z prenájmu TJ   (+ 2.370,- €) 
stredisko TJ  
položka 223001 – Poplatky za EE – TJ   (+ 450,- €) 
stredisko ETJ 
položka 223001 – Poplatky za plyn – TJ   (+ 630,- €) 
stredisko PTJ  
položka 223001 – Poplatky za vodné-stočné – TJ   (+ 180,- €) 
stredisko TJ-VODS  
KZ  41 
položka 223001 – Poplatky za reklamu (+ 1.050,- €) 
stredisko REKLAMA  
KZ  41 
v celkovej sume:        4.680,- € 
výdajové položky rozpočtu: 
oddiel  0111 – Výkonné a zákonodarné orgány 
položka          632001 – Energie – EE – budova PD  (+ 300,- €) 
stredisko EBPD 
položka          632001 – Energie – EE – kaštieľ  (+ 300,- €) 
stredisko EK 
položka          633001 – Interiérové vybavenie  (+ 1.830,- €) 
položka          633006 – Všeobecný materiál  (+ 2.050,- €) 
položka          637001 – Školenia, kurzy, semináre  (+ 200,- €) 
KZ  41  
v celkovej sume:        4.680,- € 

 
Za návrh dávam hlasovať: 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

            Návrh bol jednohlasne schválený. 
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K bodu 6. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
         Starosta obce predložil žiadosť p. Štefana Šimoňáka, 082 61 Ražňany č. 41 o prekládku 
odvodňovacieho kanálu na parcele E – 1428/1 a 1429/1, z dôvodu výstavby rodinného domu. 
                  Za žiadosť dávam hlasovať: 
  BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa     /     1 

Neprítomný           

            Žiadosť bola schválená. Starosta obce preverí možnosť sprístupnenia prechodu cez 
pozemok p. Šimoňáka na nasledujúce pozemky (jestvujúca poľná cesta okolo domu                        
p. Hrabčákovej).  
 
 
           Starosta obce predložil žiadosť spoločnosti DOXXbet, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 
o súhlasné stanovisko na umiestnenie stávkovej hry/stávkovej kancelárie na prevádzke Šport 
Klub Ražňany, Ražňany č. 137. 
           Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za           

Proti / / / / / / / / / 9 

Zdržal sa           

Neprítomný           

            Žiadosť nebola schválená. 
 
 
       Starosta obce predložil žiadosť spoločnosti SAD Prešov, a.s., Košická 2, P.O.BOX 190, 
080 69 Prešov o zabezpečenie nocovne pre vodičov v našej obci z dôvodu, že doterajšia 
nocovňa v obci Uzovský Šalgov bude pre rekonštrukciu budovy zrušená. 
       Vyjadrenie OcZ: Obec Ražňany nemá priestory na nocľaháreň pre vodičov SAD. 

 
 

K bodu 7. Rôzne. 
 
 
Starosta obce informoval prítomných: 
 
KOMPOSTOVISKO: 

- vozí sa veľké množstvo biologického odpadu (aj „cudzinci“), 
- nebude otvorené 24 hod., 
- dať človeka z MOS a určiť otváracie hodiny, 
- otvoriť 2x do týždňa, 
- regulovať, 
- na kompostovisku bol kontajner na komunálny odpad a bol zaplnený za týždeň, 
- aby vozili odpad len domáci, ak budú aj cudzinci tak vyrubiť pokutu, 
- poslanci sa dohodli na otváracích hodinách: streda: 14.00 – 17.00 

                                                 sobota: 12.00 – 16.00. 
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VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY: 
- na dvore sa rýchlo zaplnia, 
- podľa zákona má obec pristaviť kontajnery 2 x do roka do obce, 
- vývoz jedného kontajnera stojí cca 150,- €, 
- padol návrh na otváracie hodiny a postaviť tam pracovníka, 
- zatvoriť kontajnery, 
- od 1.1.2016 má vyjsť nový zákon o čiernych skládkach. 

 
CHODNÍK č. 1 – 12: 

- obecní pracovníci osadili obrubníky, čím sa vyrovnal chodník, 
- Slovenská správa ciest osadila nový asfaltový koberec, 
- frézovaný materiál sa použil na zväčšenie parkoviska na futbalovom ihrisku. 

 
Vysúťažená firma C.M.R. uskutočnila pokládku asfaltu v strede obce. 
 
CHODNÍK – PARK: 

- osloviť firmy ohľadom cenových ponúk, 
- ak sa zvýšia financie osadia sa aj svetlá. 

 
MALOTRAKTOR: 

- vysoká kazivosť, 
- momentálne je opravený, 
- padol návrh zvýšiť cenu za služby, 
- určiť paušál za používanie, 
- vyhodnotiť presné náklady. 

 
FUTBOLOVÉ IHRISKO: 

- boli osadené obecné stĺpy na osvetlenie. 
 

- plachty na kosenie, 
- uskutoční sa výberové konanie na pracovné miesto účtovníčky, minimálne jeden 

mesiac bude určený na zaúčanie, nástup od 1.12.2015, 
- p. Nehilová (kuchárka v ŠJ) chce ďalej pracovať, aj keď má dôchodkový vek, 
- p. Semanová (vedúca ŠJ) má na obci 60% úväzok a žiada o navýšenie úväzku od 

1.1.2016, 
- treba uskutočniť výberové konanie na hlavného kontrolóra, pretože hlavnej 

kontrolórke končí 6 ročné obdobie, voľba má prebehnúť do konca januára 2016, 
poslanci OcZ sú povinní schváliť úväzok a miesto konania výberového konania. 
 

Ing. Galeštoková predložila správu z kontrol: 
- kontrola pokladne, 
- kontrola vyúčtovania dotácií, 
- kontrola platenia dane z nehnuteľnosti spol. AEROKLUB (letisko), oboznámila 

poslancov, že spoločnosť platí daň za menšiu výmeru pozemkov a stavieb, ako má 
uvedené na LV, preto OcZ dalo návrh starostovi obce vyzvať na konanie štatutárneho 
zástupcu AEROKLUBU SABINOV Ing. Harčárika ohľadom platenia dane 
z nehnuteľnosti. 
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Za návrh dávam hlasovať: 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

Návrh bol jednohlasne schválený. 

   
 
K bodu 8. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 11.9.2015. 
(1- 9) 
1. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 9   
(Uznesenie č. 43/2015). 
2. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 10  
(Uznesenie č. 44/2015). 
3. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 11  
(Uznesenie č. 45/2015). 
4. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 12 
(Uznesenie č. 46/2015). 
5. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 13 
(Uznesenie č. 47/2015). 
6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie č. 14  
(Uznesenie č. 48/2015).  
7. Schválenie žiadosti p. Štefana Šimoňáka, 082 61 Ražňany č. 41 o prekládku 
odvodňovacieho kanálu na parcele E – 1428/1 a 1429/1, z dôvodu výstavby rodinného domu. 
Starosta obce preverí možnosť sprístupnenia prechodu cez pozemok p. Šimoňáka na 
nasledujúce pozemky (jestvujúca poľná cesta okolo domu p. Hrabčákovej).  
 (Uznesenie č. 49/2015). 
8. Neschválenie žiadosti spoločnosti DOXXbet, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina na 
umiestnenie stávkovej hry/stávkovej kancelárie na prevádzke Šport Klub Ražňany, Ražňany 
č. 137 (Uznesenie č. 50/2015). 
9.  Starosta obce má vyzvať na konanie štatutárneho zástupcu spol. AEROKLUB SABINOV 
Ing. Harčárika ohľadom platenia dane z nehnuteľnosti (Uznesenie č. 51/2015). 
 
 Za uznesenie dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

            Uznesenia boli jednohlasne schválené. 
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K bodu 9. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Ražňanoch. 
 
 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
 
 
Zapisovateľ: 
p. Anna BALČÁKOVÁ             …………………………… 
 
 
Overovatelia: 
Igor REPASKÝ               …………………………… 
 
 
Martin ZBORAY   …………………………… 
 
 
 
 


