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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 16.5.2016 od 18.30 do 22.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Ing. Karol BALČÁK, 

Slavomír BALČÁK, 
Ing. Jozef HORŇÁK, 

                                                           Martin KOLARČÍK, 
  Valéria PAVÚKOVÁ, 
                                                           Ing. Peter POLOHA, 

Ing. Vladimír STRAČIAK,                                                            
                                                           Martin ZBORAY. 
             - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Adriana REPASKÁ 
             - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ. 
  - hostia:                        
Neprítomní:                         Igor REPASKÝ.                         
                                                            
                                                           
 
    
 
Program: 
 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie zapojenia sa do projektu: Medzinárodná spolupráca v oblasti záchrany ľudského 

zdravia a života pri nehodách a prírodných katastrofách. 
6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2016 - zmena rozpočtových opatrení. 
7.Schválenie prípravy projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie zamerané na  

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.  
8. Posúdenie žiadostí občanov. 
9. Rôzne. 
10. Schválenie uznesenia. 
11. Záver. 
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Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 
 
K bodu 1. Otvorenie. 
 
 Starosta obce privítal poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a oboznámil poslancov so 
zmenou  programu: 
 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie zapojenia sa do projektu: Medzinárodná spolupráca v oblasti záchrany ľudského 

zdravia a života pri nehodách a prírodných katastrofách. 
6.Schválenie prípravy projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie zamerané na 
Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.  
7. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2016 - zmena rozpočtových opatrení. 
8. Posúdenie žiadostí občanov. 
9. Rôzne. 
10. Schválenie uznesenia. 
11. Záver. 

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

Za / / / / / /  / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       /   1 

             Zmena programu bola jednohlasne schválený. 
 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
            Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Adrianu REPASKÚ a overovateľov zápisnice 
p. Martina ZBORAYA a p. Valériu PAVUKOVÚ. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA 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. Karol BALČÁK, p. Martin KOLARČÍK 
a Ing. Peter POLOHA. 
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          Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / /  / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       /   1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
 
K bodu 4. Kontrola uznesení. 
 
Uznesenie č. 53/2015 - plnené 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemku na parcele 263/3 za podmienok 
stanovených obcou. 
Uznesenie č. 64/2015 - plnené 
Schválenie zmeny územného plánu obce Ražňany v lokalite HUSOMEDZE z dôvodu 
výstavby rodinných domov. 
Uznesenie č. 78/2015 - splnené 
Schválenie zámeru Programu rozvoja obce na roky 2016 – 2023. 
Uznesenie č. 80/2015 - plnené 
Schválenie doplnenia zmeny územného plánu pri PD (nájomné byty). 
Uznesenie č. 81/2015 - plnené 
Schválenie zámeru na výstavbu nájomných bytov v lokalite PD. 
Uznesenie č. 2/2016 - splnené 
Schválenie zapojenia sa do Výzvy z operačného programu kvalita životného prostredia 
Uznesenie č. 3/2016 - plnené 
Schválenie 5% spolufinancovania z dotácie z operačného programu kvalita životného 
prostredia.  
Uznesenie č. 4/2016 - splnené 
Schválenie finančného príspevku pre p. Jozefa NEHILU, Ražňany 21 pre ŤZP deti Danielu 
a Máriu vo výške 150,- € na jedno dieťa s vyplatením po 9.4.2016. 
Uznesenie č. 6/2016 - splnené 
Schválenie programu hospodárskeho rozvoja obce Ražňany na roky 2016 -2023.  
Uznesenie č. 7/2016) - plnené 
Oboznámenie sa a vzatie na vedomie správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za  rok 
2015 a január 2016 s pripomienkami - usmerniť žiadateľov o dotáciu (ŇARŠANKA, FC 
RAŽŇANY, DHZ RAŽŇANY) ako postupovať pri jej vyúčtovaní. 
Uznesenie. 8/2016 - splnené 
Schválenie kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie február – jún 2016.  
Uznesenie č. 9/2016 - splnené 
Schválenie predloženia ŽoNFP na SO: 

- názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti hospodárskeho pavilónu MŠ v obci 
Ražňany, 

- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 
z celkových oprávnených výdavkov (5%) – max. 12.000,- € s DPH, 

- spolufinancovanie neoprávnených výdavkov projektu – 43.654, 94 € s DPH, 
- kód výzvy, t. j. OPKZP – PO4 – SC431 – 2015 – 6. 

Uznesenie č. 10/2016 - splnené 
Schválenie úpravy sadzby prenájmu spoločenského pavilónu za dlhodobý prenájom: 

- prenájom za 1 hod. / 7 ,- € 
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- vo vykurovacom období za 1 hod. / 9, 10 €. 
Uznesenie č. 11/2016 – splnené 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom vyhodnotenia pripomienok občanov Ing. 
Stanislavom Imrichom z prerokovania návrhu zmien a doplnkov ÚPNO – Ražňany č. 4/2016.  
 
 
 
K bodu 5. Schválenie zapojenia sa do projektu: Medzinárodná spolupráca v oblasti 
záchrany ľudského zdravia a života pri nehodách a prírodných katastrofách. 
 
          
         Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie zapojenia sa 
do projektu: Medzinárodná spolupráca v oblasti záchrany ľudského zdravia a života pri 
nehodách a prírodných katastrofách. 
        Za zapojenie sa do projektu dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / /  / / 7 

Proti           

Zdržal sa  /        1 

Neprítomný       /   1 

         Zapojenie sa do projektu bolo schválené. 
 
 
K bodu 6. Schválenie prípravy projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
zamerané na Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.  
 
      Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie prípravu 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie zamerané na Zvýšenie kapacít 
infraštruktúry materských škôl. 
        Za prípravu projektovej dokumentácie dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / /  / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       /   1 

        Príprava projektovej dokumentácie bola jednohlasne schválená. 
 
 
K bodu 7. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2016 - zmena rozpočtových opatrení. 
     

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 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 rozpočtové - opatrenie presun rozpočtových prostriedkov 
schváleného kapitálového rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky 
podľa tabuľkovej prílohy. 
Celkový objem presunu finančných prostriedkov je vo výške 11.780,50 €. 
          Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1.  
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Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2. 

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 rozpočtových prostriedkov 
schváleného bežného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky podľa 
tabuľkovej prílohy. 
Celkový objem presunu finančných prostriedkov je vo výške 3.380,- €. 
      Za návrh rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 dávam  hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /    / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     / / /   3 

       Návrh bol jednohlasne schválený. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3. 
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 rozpočtových prostriedkov 
schváleného bežného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky podľa 
tabuľkovej prílohy. 
Celkový objem presunu finančných prostriedkov je v príjmovej časti 19.430,- €                           
a vo výdajovej časti 20.660,- €. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3. 
 
 
 
K bodu 8. Posúdenie žiadosti občanov. 
      
 
         Starosta obce predložil žiadosť Materskej školy o poskytnutie finančného príspevku na 
školský výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti MDD za účelom preplatenia 
cestovného autobusom vo výške 170,- €. 
         Za finančný príspevok vo výške 170,- € dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /    / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     / / /   3 

 
 
 
K bodu 9. Rôzne. 
 
        Starosta obce oboznámil poslancov s predajom elektrocentrály z dôvodu nespĺňania 
výkonnostných parametrov pre obec Ražňany. Nákupná cena bola 199,- €. Navrhnutá 
predajná cena bola 150,- €. 
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        Za cenu 150,- € dávam hlasovať 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /    / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     / / /   3 

        Cena bola jednohlasne schválená. 
 
      Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s požiadavkou starostu 
z Ostrovian so zámenou pozemkov pri osade za pozemky pod skládkou. 
        Za zámenu pozemkov dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za           

Proti / / / /    / / 6 

Zdržal sa           

Neprítomný     / / /   3 

          Zámena pozemkov nebola schválená. 
 
Starosta oboznámil prítomných: 

- súkromné pozemky na novej ulici sú na predaj, 
- chodníky – parkovanie na chodníkoch – musí byť dopravná značka (na začiatku a na 

konci ulice), 
- napojenosť na kanalizáciu (306 domácností je napojených na kanalizáciu, 32 nie je – 

budú vyzvaní listom),  
- zmena územného plánu – čaká sa za odsúhlasením okresným úradom, 
- bytový dom – oboznámil o zmenách podmienok pri stavbe bytového domu, 
- skládka – požiadali o vydanie záväzného stanoviska ku projektovej dokumentácii – 

rozšírenie, 
- spomaľovače pri škole, 
- chodníky – začiatok prípravných prác, 
- o projektoch – § 54 cez ÚPSVaR, kde obec prijala do dobu určitú (9 mesiacov) troch 

uchádzačov o zamestnanie. 
 
P. Zboray informoval o chýbajúcich svetlách pri družstve. 
P. Stračiak – zastávka pri Ostrovanoch. 
P. Balčák K. sa informoval ohľadom pálenia p. Pekára. 
P. Balčák K. sa informoval ohľadom dane z letiska na r. 2016. 
 

 K bodu 10. Schválenie uznesenia. 
 
                 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 16.5.2016. 
(1- 8) 

1. Schválenie zapojenia sa do projektu: Medzinárodná spolupráca v oblasti záchrany 
ľudského zdravia a života pri nehodách a prírodných katastrofách (Uznesenie                         
č. 12/2016). 

2. Schválenie prípravy projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie zamerané na 
Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (Uznesenie č. 13/2016). 
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3. Vzatie na vedomie  zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 (Uznesenie č. 14/2016). 
4. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 (Uznesenie č. 15/2016). 
5. Vzatie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 (Uznesenie č. 16/2016). 
6. Schválenie Materskej školy poskytnutie finančného príspevku na školský výlet do ZOO 

v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti MDD za účelom preplatenia cestovného autobusom 
vo výške 170,- € (Uznesenie č. 17/2016). 

7. Schválenie predaja elektrocentrály za cenu vo výške 150,- € 
(Uznesenie č. 18/2016). 

8. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s návrhom obce Ostrovany  so zámenou pozemkov 
(Uznesenie č. 19/2016). 

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

Za / / / /    / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     / / /   3 

    Obecné zastupiteľstvo vzalo uznesenie na vedomie. 
 
 
K bodu 11. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Ražňanoch. 
 
 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
 
Zapisovateľ: 
p. Adriana REPASKÁ             …………………………… 
 
 
Overovatelia: 
Valéria PAVUKOVÁ           …………………………… 
 
 
Martin ZBORAY   …………………………… 
 


