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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 17.10.2014 od 19.00 do 21.30 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní: - poslanci:  Ing. Jaroslav FUTEJ, 
     Mgr. Kamil GOLODŽEJ, 

 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:  -  
Neprítomní:    Slavomír BALČÁK, 

Imrich KARAFFA. 
      
 
   

 
    
 
      
    
 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie VZN obce Ražňany č. 4/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške 
a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby. 
6. Posúdenie žiadostí občanov. 
7. Rôzne. 
8. Schválenie uznesenia. 
9. 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  / /  / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /   /      2 

 Program bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
 Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Martina KOLARČÍKA a overovateľov 
zápisnice Mgr. Kamila GOLODŽEJA a p. Igora REPASKÉHO. 
 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 3. Voľba návrhovej komisie. 
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Jaroslava FUTEJA, Ing. Vladimíra 
STRAČIAKA a Ing. Marek ZBORAY. 
 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 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. 
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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. 
Uznesenie č. 27/2014 – plnené 
OcZ poveruje starostu obce vypovedať nájomnú zmluvu na prenájom budovy bývalého kina 
vo vlastníctve Farského úradu v Ražňanoch. 
Uznesenie č. 28/2014 – plnené 
OcZ schvaľuje realizáciu rekonštrukcie chodníka od č. domu 110 po č. domu 135 
v mesiacoch júl až november 2014. 
Uznesenie č. 29/2014 – splnené 
OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu v roku 2014 - rozpočtové opatrenie č. 4 – presun 
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2014, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky. 
Uznesenie č. 30/2014 –splnené 
OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu v roku 2014 - rozpočtové opatrenie č. 5 – presun 
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2014, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky. 
Uznesenie č. 31/2014 – plnené 
OcZ schvaľuje finančný príspevok pre p. Alžbetu a p. Stanislava NOVOTNÝCH, Ražňany 47 
vo výške 50,-  € s vyplatením po 4.11.2014.   
Uznesenie č. 32/2014 – splnené 
OcZ schvaľuje povolenie prevádzky reštauračných služieb a návrhu prevádzkovej doby p. 
Juraja KVAŠŇÁKA,  

Pondelok – Štvrtok 15.00 - 22.00 
Piatok – Sobota 15.00 - 01.00 
Nedeľa 15.00 - 22.00. 

Uznesenie č. 33/2014 – splnené 
OcZ schvaľuje povolenie hrobového miesta pre zosnulého otca p. Martina BRILLU. 
 
 
K bodu 5. Schválenie VZN obce Ražňany č. 4/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o 
výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby. 
 
 Starosta obce predložil návrh VZN obce Ražňany č. 4/2014 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby. 

Za návrh VZN obce Ražňany č. 4/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a 
spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  / /  / / /  / 6 

Proti           

Zdržal sa        /  1 

Neprítomný /   /      2 

VZN obce Ražňany č. 4/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe 
úhrad za poskytované sociálne služby bolo jednohlasne schválené. 
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K bodu 6. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 Starosta obce predložil sťažnosť: 
 

- p. Slavomíra Hudáčka, Ražňany 29 na konateľa firmy INTERFARM, s.r.o. p. Pavla 
Cehelského z dôvodu, že na poľnohospodárskom družstve je majiteľom kôlne parc.  
č. 229, v ktorom má uskladnené pravdepodobne obilie. Pri tejto kôlni má 
pravdepodobne z dôvodu bezpečnosti a ochrany svojho majetku na reťazi uviazaného 
psa, ktorý už skoro tri mesiace počas nočných hodín ruší nočný kľud z dôvodu 
hlastného štekania. 

- p. Petra Karniša, Šarišské Michaľany, ul. Kpt. Nálepku 44/21 na psa                                    
p. Jendrichovského, ktorý pri prechádzke so psami dňa 11.2014 ich napadol.  

 
Starosta obce preverí vzniknutú situáciu a dá odpoveď  sťažovateľom.    

  
 
K bodu 7. Rôzne. 
     
  Starosta obce informoval prítomných o: 
- ukončení nájomnej zmluvy v budove č. 137 (FC Ražňany) p. Juraja PERECÁRA na jeho 
podnet, 
- plnení rozpočtu, 
- realizácii rekonštrukcie chodníka od č. domu 110 po č. domu 135, 
- zakúpení pece do jedálne materskej školy, 
- výmene železných rošt na Pečovci, 
- rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov po obci, 
- výberovom konaní na pracovné miesto v materskej škole, 
- orientačných tabuliach v obci, 
- projektoch podaných obcou, 
 
 
   Ing. Mária Galeštoková – hlavná kontrolórka obce informovala o stave kontroly 
hospodárenia. 
   Mgr. Kamil Golodžej navrhuje zvolať zhromaždenie občanov. 
 
 
 
 
 
K bodu 8. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 
zo dňa 17.10.2014. 
(1) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
1. Schválenie VZN obce Ražňany č. 4/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a 
spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby. 
(Uznesenie č. 34/2014). 
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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 zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Ražňanoch. 
 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
Zapisovateľ: 
p. Martin KOLARČÍK  …………………………… 
 
Overovatelia: 
Mgr. Kamil GOLODŽEJ  …………………………… 
 
 
p. Igor REPASKÝ   …………………………… 


