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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa  13.12.2013 od 17.00 do 20.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Slavomír BALČÁK, 
     Ing. Jaroslav FUTEJ, 
     Imrich KARAFFA, 
     Martin KOLARČÍK, 
     Jozef MAŠĽÁR, 
     Igor REPASKÝ, 
     Ing. Vladimír STRAČIAK. 
     Ing. Marek ZBORAY. 
  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Martin KOLARČÍK 
  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 
  - hostia:  Peter LUKÁČ, 
     Bibiána LUKÁČOVÁ. 
Neprítomní:    Mgr. Kamil GOLODŽEJ, 
 
      
      
 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2013 - rozpočtových opatrení. 
6. Schválenie Plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2014. 
7. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014. 
8. Schválenie VZN obce č. 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 2014. 
9. Schválenie Rozpočtu obce Ražňany na rok 2014. 
10. Posúdenie žiadostí občanov. 
11. Rôzne. 
12. Schválenie uznesenia. 
13. 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 /    / / /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  / / /    /  4 

 Program bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
 Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Martina KOLARČÍKA a overovateľov 
zápisnice p. Jozefa MAŠĽÁRA a p. Igora REPASKÉHO. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /    / / /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  / / /    /  4 

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

Za /   / / / /  / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  / /     /  3 

 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. 30/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje  rekonštrukciu 3. pavilónu MŠ spolu s vypracovaním projektovej 
dokumentácie. 
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Uznesenie č. 31/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje zrealizovanie vodovodnej a kanalizačne prípojky na štátnej ceste. 
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. 49/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje vykonanie zmeny v územnom pláne obce Ražňany na pozemkoch EKN 1593, 
1591/1, 1592 so zámerom vyťaženia štrkopieskov a vybudovania rekreačnej oddychovej 
zóny. 
Uznesenie č. 51/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtových opatrení č. 25 až 26. 
Uznesenie č. 52/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje inventarizačnú a vyraďovaciu komisiu.  
Uznesenie č. 53/2013 – splnené 
OcZ neschvaľuje žiadosť p. Petra GAĽU a Antónie GAĽOVEJ Ražňany č. 10 o začlenenie 
pozemku EKN 1585/54 na výstavbu rodinného domu do územného plánu obce Ražňany pre 
IBV. 
Uznesenie č. 54/2013 – splnené 
OcZ neschvaľuje žiadosť riaditeľky Materskej školy v Ražňanoch o schválenie finančného 
príspevku 500,- € na školskú akadémiu pri príležitosti 30. výročia materskej školy, ktorá sa 
uskutoční v máji 2014. Obec prispeje na školskú akadémiu v rámci finančných možností 
v roku 2014. 
Uznesenie č. 55/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje zhromaždenie obyvateľov obce na deň 7.12.2012 /sobota/ o 19.00 hod. 
v miestnom kultúrnom dome v Ražňanoch z dôvodu informovania obyvateľov obce o stave a 
činnosti miestnej samosprávy obce Ražňany v roku 2013 a o najbližších zámeroch a cieľoch 
obce Ražňany na rok 2014. 
 
 
K bodu 5. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2013 - rozpočtových opatrení č. 27 až 44. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtové opatrenie 
č. 27 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, pričom sa 
menia celkové príjmy a celkové výdavky. 

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

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtové opatrenie 

č. 28 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

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

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
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Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtové opatrenie 
č. 29 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, pričom sa 
menia celkové príjmy a celkové výdavky. 

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

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtové opatrenie 

č. 30 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

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

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtové opatrenie 

č. 31 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, pričom sa 
menia celkové príjmy a celkové výdavky. 

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

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtové opatrenie 

č. 32 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, pričom sa 
menia celkové príjmy a celkové výdavky. 

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

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtové opatrenie 

č. 33 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, pričom sa 
menia celkové príjmy a celkové výdavky. 

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

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
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Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtové opatrenie 
č. 34 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

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

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtové opatrenie 

č. 35 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

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

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtové opatrenie 

č. 36 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, pričom sa 
menia celkové príjmy a celkové výdavky. 

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

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtové opatrenie 

č. 37 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, pričom sa 
menia celkové príjmy a celkové výdavky. 

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

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtové opatrenie 

č. 38 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, pričom sa 
menia celkové príjmy a celkové výdavky. 

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

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
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Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtové opatrenie 
č. 39 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

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

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtové opatrenie 

č. 40 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, pričom sa 
menia celkové príjmy a celkové výdavky. 

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

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtové opatrenie 

č. 41 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

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

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtové opatrenie 

č. 42 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

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

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtové opatrenie 

č. 43 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, pričom sa 
menia celkové príjmy a celkové výdavky. 

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

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
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Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtové opatrenie 
č. 44 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2013, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

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

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 6. Schválenie Plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 
2014. 
 

Starosta obce predložil na schválenie Plán zasadnutí obecnej rady a obecného 
zastupiteľstva na rok 2014. 

Plán zasadnutí 2014 
OcR 17.1. 14.3. 9.5. 6.6. 5.9. 3.10. 31.10. 28.11. 
OcZ 31.1. 28.3. 23.5. 20.6. 19.9. 17.10. 14.11. 12.12. 

 Za schválenie Plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2014 
dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2014 bol jednohlasne 
schválený. 
 
 
K bodu 7. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2014. 
 

Starosta obce predložil na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
I. polrok 2014. 
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 2014: 
- 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. 
- Kontrola vyúčtovania pracovných ciest a spotreby PHL za rok 2013.  
- Kontrola – náhodná kontrola stavu pokladničnej hotovosti. 
- Kontrola – pred každou investíciou nad 5 000,-€, predložiť OcZ  výkaz o peňažných tokoch 
(priama metóda) s dopadom na celkový CF. 
- Kontrola vyúčtovania dotácie pre FC Ražňany. 
- Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2013. 
- 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 schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2014 dávam 
hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014 bol jednohlasne 
schválený. 
 
 
K bodu 8. Schválenie VZN obce č. 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce 
Ražňany na rok 2014. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie VZN obce č. 4/2013 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území 
obce Ražňany na rok 2014. 
 Za schválenie VZN obce č. 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 
2014 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

 VZN obce č. 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 2014 bolo 
jednohlasne schválené. 
 
 
K bodu 9. Schválenie Rozpočtu obce Ražňany na rok 2014. 
 

Starosta obce požiadal Hlavnú kontrolórku obce Ražňany, aby predniesla stanovisko k 
Rozpočtu obce Ražňany na rok 2014. 

Starosta navrhol nevytvárať programový rozpočet pre rok 2014 z dôvodu, že obec pri 
počte obyvateľov do 2000 nie je povinná ho vytvárať. 

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

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Návrh bolo jednohlasne schválený. 
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Starosta obce predložil návrh, aby OcZ vzalo na vedomie stanovisko k Rozpočtu obce 
Ražňany na rok 2014 Hlavnej kontrolórky obce Ražňany. 

Za vzatie na vedomie stanoviska k Rozpočtu obce Ražňany na rok 2014 Hlavnej 
kontrolórky obce Ražňany dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Stanovisko k Rozpočtu obce Ražňany na rok 2014 Hlavnej kontrolórky obce Ražňany 
vzalo OcZ jednohlasne na vedomie. 
 

Starosta obce predložil na schválenie Rozpočet obce Ražňany na rok 2014. 
Za schválenie Rozpočtu obce Ražňany na rok 2014 s týmito zmenami: 
Oddiel     Položka   Kód zdr.   Stredisko        Názov účtu                                 EUR 
1116         633006   41                                   Všeobecný materiál                      6.500,- 
8209         642001   41                                   Obč. združ.-ŇARŠANKA            1.000,- 
9121         642004   41                                    Bežný transfer CZŠ                      8.500,- 
9111         717002   41                  MŠ3P        MŠ - rekonštr. 3. pavilónu          20.930,- 
0451         717002   41                                    Rekonštrukcia MK                     34.000,- 
0451         717002   41                                    Rekonštr.chodníka Uz. Šalgov  15.000,-  
 
oproti návrhu dávam hlasovať: 

 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Rozpočet obce Ražňany na rok 2014 so zmenami bolo jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 10. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť: 
- Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. o poskytnutie súčinnosti v súvislosti 
s napájaním sa občanov na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu zrealizovanú v obci 
Ražňany.  
- kulturistického klubu o finančný príspevok na zakúpenie náradia do posilňovne. OcZ  
navrhlo sumu 250,- €.   
 Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / /  / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /       1 

 Žiadosť o finančný príspevok vo výške 250,- € bola jednohlasne schválená. 
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- občianskeho združenia Ňaršanka o finančnú podporu vo výške 5 000,-€ (hodnota jedného 
kroja 400,-€). OcZ  navrhlo sumu 1 000,- €. 
 Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / /  / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /       1 

 Žiadosť o finančnú podporu vo výške 1 000,- € bola jednohlasne schválená. 
 
 
K bodu 11. Rôzne. 
 
 Pán Peter LUKÁČ nesúhlasí s vybavovaním žiadostí, z dôvodu nedodržiavania lehôt 
stanovených zákonom. 
 

Starosta obce predložil na schválenie Smernicu č. 1/2013 o zásadách evidencie, 
vybavovania a kontroly vybavovania sťažností a petícií. 

Za Smernicu č. 1/2013 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania 
sťažností a petícií dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  /  / / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /       2 

Smernica č. 1/2013 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania 
sťažností a petícií bola jednohlasne schválený. 
 
 Starosta obce informoval prítomných o: 
- verejnom zhromaždení, 
- rekonštrukcii chodníka, 
- rekonštrukcii 3. pavilónu MŠ, 
- poruchách na pouličnom osvetlením. 
 
 
K bodu 12. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 
zo dňa 13.12.2013. 
(1–10) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
1. Schválenie zmeny rozpočtových opatrení č. 27 až 44 – presun rozpočtových prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu 2013. 
(Uznesenie č. 56/2013). 
2. Schválenie Plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2014. 
(Uznesenie č. 57/2013). 
3. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2014. 
(Uznesenie č. 58/2013). 
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4. Schválenie VZN obce č. 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 2014. 
(Uznesenie č. 59/2013). 
5. Schválenie  nevytvárania programového rozpočtu pre rok 2014 z dôvodu, že obec pri počte 
obyvateľov do 2000 nie je povinná ho vytvárať. 
(Uznesenie č. 60/2013). 
6. Vzatie na vedomie stanoviska k Rozpočtu obce Ražňany na rok 2014 Hlavnej kontrolórky 
obce Ražňany. 
(Uznesenie č. 61/2013). 
7. Schválenie Rozpočtu obce Ražňany na rok 2014 s príslušnými zmenami. 
(Uznesenie č. 62/2013). 
8. Schválenie finančného príspevku na zakúpenie náradia do posilňovne kulturistického klubu 
vo výške 250,- €. 
(Uznesenie č. 63/2013). 
9. Schválenie finančnej podpory pre občianske združenie Ňaršanka vo výške 1 000,- €. 
(Uznesenie č. 64/2013). 
10. Schválenie Smernice č. 1/2013 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly 
vybavovania sťažností a petícií. 
(Uznesenie č. 65/2013). 
 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 13. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Ražňanoch. 
 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
 
Zapisovateľ: 
p. Martin KOLARČÍK  …………………………… 
 
 
Overovatelia: 
p. Jozef MAŠĽÁR   …………………………… 
 
 
p. Igor REPASKÝ   …………………………… 
 
 


