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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 20.9.2013 od 18.00 do 23.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Slavomír BALČÁK, 
     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:    Imrich KARAFFA, 
 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie odkúpenia pozemkov pod futbalovým ihriskom. 
6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2013 - rozpočtových opatrení. 
7. Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 1/2008 o výške finančného príspevku zákonného 
zástupcu dieťaťa a žiaka na nákup potravín pre školské stravovacie zariadenie pri Materskej 
škole Ražňany. 
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. 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 / / /  / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /      1 

 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 / / /  / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /      1 

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

Za           

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. 8/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 300,-€ na materiálno-technické zabezpečenie pre projekt 
„RAŽŇANSKÁ SVADBA“. 
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Uznesenie č. 13/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku p. Jána SOLÁRA za cenu 1,37 €  za 1 m2 
Uznesenie č. 14/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje  zámenu pozemkov p. Jána SOLÁRA. 
Uznesenie č. 19/2013 – splnené 
OcZ poverilo hlavnú kontrolórku obce kontrolou daňového zaradenia subjektov pôsobiacich 
v areáli bývalého PD v Ražňanoch. 
Uznesenie č. 21/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 50,- € s vyplatením po 1.9.2013 p. Alžbety 
a p. Stanislava NOVOTNÝCH. 
Uznesenie č. 22/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 120,- € pre MŠ na výlet do ZOO. 
Uznesenie č. 27/2013  – splnené 
OcZ schvaľuje finančný príspevok na školu v prírode pre CZŠ Ražňany vo výške 150,- €. 
Uznesenie č. 28/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje osadenie zrkadla na križovatke pred vjazdom do ulice miestnej časti Rybník 
z hlavnej cesty. 
Uznesenie č. 30/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje  rekonštrukciu 3. pavilónu MŠ spolu s vypracovaním projektovej 
dokumentácie. 
Uznesenie č. 31/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje zrealizovanie vodovodnej a kanalizačne prípojky na štátnej ceste. 
Uznesenie č. 32/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013. 
Uznesenie č. 33/2013 – splnené 
OcZ vzalo na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
Ražňany za rok 2012. 
Uznesenie č. 34/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje záverečný účet obce Ražňany za rok 2012. 
Uznesenie č. 35/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje presun 307,72,- € z rezervného fondu na krytie schodku za rok 2012. 
Uznesenie č. 36/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje VZN obce č. 3/2013, ktorým sa vyhlasuje  záväzná časť Územného plánu obce 
(ÚPN-O) Ražňany po Zmenách a doplnkoch č. 2/2013. 
Uznesenie č. 37/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce (ÚPN-O) 
Uznesenie č. 38/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtových opatrení č. 4 až 12. 
Uznesenie č. 39/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu v roku 2013 - presun finančných prostriedkov vo výške 
10 000,- € z rezervného fondu do kapitálových výdavkov na rekonštrukciu 3. pavilónu MŠ 
v Ražňanoch. 
Uznesenie č. 40/2013 – splnené 
OcZ vzalo na vedomie oboznámenia so záznamami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
za II. polrok 2012 
Uznesenie č. 41/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje presun voľných finančných prostriedkov z Prima banky 3 319,39,- € na 
rekonštrukciu 3. pavilónu MŠ v Ražňanoch. 
Uznesenie č. 42/2013 – plnené 
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OcZ schvaľuje financovanie orientačných máp v sume 1 000,- € v rámci projektu Turistické 
trasy a cyklochodníky Sabinov a okolie. 
 
 
K bodu 5. Schválenie odkúpenia pozemkov pod futbalovým ihriskom. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie odkúpenie pozemkov pod futbalovým ihriskom: 
 Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schvaľuje kúpu novovytvorených parciel CKN 
739/23 vo výmere 32 m2 a CKN 741/29 o výmere 987 m² od  PaedDr. Ľubomíra ŠIMČÍKA, 
MUDr. Michala CHYLU, Pavla LUKÁČA a Mgr. Vladimíra LUKÁČA. 

Kúpna cena bola stanovená Obecným zastupiteľstvom v Ražňanoch ako cena 
jednotková na 1,50- € za 1 m2, slovom jedno euro a päťdesiat centov za jeden meter 
štvorcový. 
 Za schválenie odkúpenia pozemku za cenu 1,5 € za 1 m2 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / /  / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /      1 

 Odkúpenie pozemkov za cenu 1,5 € za 1 m2 bolo jednohlasne schválené. 
 
 
K bodu 6. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2013 - rozpočtových opatrení č. 13 až 17. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtové opatrenie č. 13 – 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 / / /  / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /      1 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtové opatrenie č. 14 – 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 / / /  / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /      1 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtové opatrenie č. 15 – 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 / / /  / / / / / 8 
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Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /      1 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtové opatrenie č. 16 – 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 / / /  / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /      1 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtové opatrenie č. 17 – 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 / / /  / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /      1 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 7. Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 1/2008 o výške finančného príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na nákup potravín pre školské stravovacie 
zariadenie pri Materskej škole Ražňany. 
 

Starosta obce predložil na schválenie dodatok č. 2 k VZN č. 1/2008 o výške 
finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na nákup potravín pre školské 
stravovacie zariadenie pri Materskej škole Ražňany. 

 
 Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2008 o výške finančného príspevku zákonného zástupcu 
dieťaťa a žiaka na nákup potravín pre školské stravovacie zariadenie pri Materskej škole 
Ražňany,  ktorý mení a dopĺňa VZN č. 1/2008 s platnosťou od 7.10.2013 takto: 
 
 1. Článok 2 znie: 
Obec Ražňany stanovuje nasledovne výšky príspevku podľa vekových kategórií stravníkov: 
 a) MŠ denné: - stravníci od 2 – 6 rokov  1,12,- € / deň 
      desiata: 0,26,- € 
      obed:  0,64,- € 
      olovrant: 0,22,- € 
   - hmotná núdza – deti MŠ  0,13,- € 
   - doplatok k 3 jedlám od rodiča 
      desiata: 0,04,- € 
      obed:  0,05,- € 
      olovrant: 0,04,- € 
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 b) ZŠ stravníci od 6 – 11 rokov    0,95,- € / deň 
 c) dospelí      1,12,- € / deň 
 

Za dodatok č. 2 k VZN č. 1/2008 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / /  / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /      1 

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2008 bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 8. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť: 
- p. Márie GAĽOVEJ č. d. 414 o vybudovanie nového komplexu detského ihriska v blízkosti 
predajne Jednota. 
       Stanovisko OcZ:  
OcZ ďakuje za prejavenú aktivitu a žiada o konkretizovanie danej žiadosti. 
 
- p. Pavla GALEŠTOKA o finančný príspevok pre zdravotne ťažkého postihnutého syna 
Daniela.  

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

Za / / /  / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /      1 

Finančný príspevok vo výške 150,- € na jedno dieťa bol schválený. 
 

- p. Marek ŠTOFANÍKA č. 162, Maroša JUSKA č. 107, Emila JUSKA č. 37 o vykonanie 
zmeny v územnom pláne obce Ražňany na pozemkoch EKN 1593, 1591/1, 1592 so zámerom 
vyťaženia štrkopieskov a vybudovania rekreačnej oddychovej zóny. 
       Stanovisko OcZ: 
OcZ žiada starostu obce o získanie informácií k danej problematike. 
 
- p. Petra a Antónie GAĽOVEJ Ražňany č. 10 o začlenenie pozemku EKN 1585/54                     
na výstavbu rodinného domu do územného plánu obce Ražňany pre IBV. 
       Stanovisko OcZ: 
  OcZ nesúhlasí k začleneniu pozemku EKN 1585/54 na výstavbu rodinného domu z dôvodu, 
že v súčasnom územnom pláne nie je vaša parcela určená na výstavbu rodinného domu a do 
budúcna sa nepočíta v tejto lokalite s výstavbou rodinných domov.     
 
 
 
 
K bodu 9. Rôzne. 
 
 Starosta obce navrhol Martina KOLARČÍKA za predsedu komisie pre verejný 
poriadok z dôvodu odstúpenia doterajšieho predsedu Mgr. Kamila GOLODŽEJA. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
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 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / /  / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /      1 

 Návrh  bol schválený. 
 
 
 Starosta obce informoval prítomných o: 
- rekonštrukcii 3. pavilónu MŠ v Ražňanoch, 
- rekonštrukcii chodníkov, 
- výstavbe kompostoviska, 
- využití priestorov v kaštieli, 
- odkúpení pozemku na Konopiskách od SPF, 
- čiernych stavbách v katastri obce Ražňany na hranici s obcou Ostrovany, 
- zapojení sa do miestnej akčnej skupiny, 
- dotácii pre projekt na obnovu parku, 
- vypracovanom projekte dopravného značenia v obci. 
 
 
K bodu 10. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 
zo dňa 20.9.2013. 
(1–5) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
1. Schválenie odkúpenia pozemkov za cenu 1,5 € za 1 m2 novovytvorených parciel CKN 
739/23 vo výmere 32 m2 a CKN 741/29 o výmere 987 m² od  PaedDr. Ľubomíra ŠIMČÍKA, 
MUDr. Michala CHYLU, Pavla LUKÁČA a Mgr. Vladimíra LUKÁČA. 
(Uznesenie č. 43/2013). 
2. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2013 - rozpočtových opatrení č. 13 až 17. 
(Uznesenie č. 44/2013). 
3. Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 1/2008 o výške finančného príspevku zákonného 
zástupcu dieťaťa a žiaka na nákup potravín pre školské stravovacie zariadenie pri Materskej 
škole Ražňany. 
(Uznesenie č. 45/2013). 
4. Schválenie jednorazového finančného príspevku pre p. Pavla GALEŠTOKA, Ražňany 
č. 66 na jeho ťažko zdravotne postihnutého syna Daniela vo výške 150,- €. 
(Uznesenie č. 46/2013). 
5. Schválenie p. Martina KOLARČÍKA za predsedu komisie pre verejný poriadok. 
(Uznesenie č. 47/2013). 
 Za uznesenie dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / /  / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /      1 

 Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
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K bodu 11. 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   …………………………… 


