
 

OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č. p.: 
 
 

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 25.1.2011 od 18.00 do 23.00 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:  Anna BALČÁKOVÁ 
  - hlavný kontrolór: Mária GALEŠTOKOVÁ 
  - hostia:  - 
 
Neprítomní:                                       Mgr. Kamil GOLODŽEJ     
 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Prezentácia zámeru na výstavbu Fotovoltaickej elektrárne RAŽŇANY. 
6. Schválenie projektu Terénna sociálna práca. 
7. Schválenie VZN č. 1 /2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka. 
8. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011. 
9. Schválenie Plánu kultúrno-športových akcií na rok 2011. 
10. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov. 
11. Schválenie Plánu zasadnutí OcR a OcZ. 
12. Posúdenie žiadostí občanov. 
13. Rôzne. 
14. Schválenie uznesenia. 
15. Záver. 
 
 
 
 
 



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 so zmenou programu riadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva a dal zaňho hlasovať. 
 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 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
 
 Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Annu BALČÁKOVÚ a overovateľov 
zápisnice p. Slavomíra BALČÁKA 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 / /  / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /       1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 4. Kontrola uznesení. 
 
Uznesenie č. 56/2010 – splnené 
OcZ jednohlasne súhlasilo, aby komisia pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru pripravila 
program kultúrno-športových akcií na rok 2011 do termínu 10.1.2011. 
Uznesenie č. 1/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje uzavrieť zmluvu s víťazom obchodnej verejnej súťaže Jurajom PERECÁROM 
s účinnosťou k dňu 15.1.2011. 



Uznesenie č. 2/2011 – splnené 
OcZ neschvaľuje jednorázový finančný príspevok pre p. Darinu KALEJOVÚ, Ražňany 160. 
Uznesenie č. 3/2011 – splnené 
OcZ neschvaľuje jednorázový finančný príspevok pre p. Květu PETIKOVÚ, Ražňany 157. 
Uznesenie č. 4/2011 – splnené 
OcZ neschvaľuje jednorázový finančný príspevok pre p. Agnesu DUNOVÚ, Ražňany 160. 
Uznesenie č. 5/2011 – splnené 
OcZ neschvaľuje jednorázový finančný príspevok pre p. Jolanu Petikovú, Ražňany 159. 
Uznesenie č. 6/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje preplatiť 12,5 dňa nevyčerpanej dovolenky za rok 2010 bývalému starostovi 
Ing. Dušanovi ELIAŠOVI. 
Uznesenie č. 7/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje Ing. Jaroslava FUTEJA za zástupcu obecného zastupiteľstva v Rade materskej 
školy v Ražňanoch. 
Uznesenie č. 8/2011 – splnené 
OcZ volí: 
a) členov komisie pre výstavbu, životné prostredie, pôdohospodárstvo, lesné a vodné 
hospodárstvo odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb 
   Ing. Vladimíra ULIČNÉHO, 
   p. Milana CICMANA, 
b) členov komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru odborníkov z radov obyvateľov 
obce a iných osôb 
   Tomáša SEMANA. 
 
 
K bodu 5. Prezentácia zámeru na výstavbu Fotovoltaickej elektrárne RAŽŇANY. 
 
 Prezentácia projektu Fotovoltaická elektráreň RAŽŇANY Ing. Tiborom 
HARČÁRIKOM a p. Jozefom BERDISOM. 
 
 
K bodu 6. Schválenie projektu Terénna sociálna práca. 
 
 Prezentácia projektu Terénna sociálna práca pánom SEMANOM. 
 
 Starosta obce predložil ponuku p. SEMANA na realizáciu projektu Terénna sociálna 
práca v obci RAŽŇANY. 
 Za ponuku dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / /  / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /       1 

 Ponuka bola jednohlasne schválená. 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 7. Schválenie VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka. 
 Za VZN č. 1/2011 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / /  / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /       1 

 VZN č. 1/2011 bolo jednohlasne schválené. 
 
 
K bodu 8. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
I. polrok 2011. 
 Za predmetný plán dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / /  / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /       1 

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011 bol jednohlasne 
schválený. 
 
 
K bodu 9. Schválenie Plánu kultúrno-športových akcií na rok 2011. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie Plán kultúrno-športových akcií na rok 2011. 
 Za predmetný plán dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / /  / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /       1 

 Plán kultúrno-športových akcií na rok 2011 bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 10. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie Zásady odmeňovania poslancov. 
 Za Zásady odmeňovania poslancov dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / /  / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /       1 

 Zásady odmeňovania poslancov boli jednohlasne schválené. 
 
 



K bodu 11. Schválenie Plánu zasadnutí OcR a OcZ. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie Plán zasadnutí OcR a OcZ. 
 Za predmetný plán dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / /  / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /       1 

 Plán zasadnutí OcR a OcZ bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 12. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 Posúdenie opodstatnenosti žiadosti a ich prípadné schválenie obecným 
zastupiteľstvom. 
  
             Starosta obce predložil žiadosť Mgr. Jána TREMSKÉHO, Ražňany 138 o úľavu TKO 
za rok 2011 pre dcéru Janu a vnuka Samuela. 
 OcZ neakceptovalo opodstatnenosť žiadosti o úľavu TKO  s odvolaním sa                   
na Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálne odpady                                         
a drobné stavebné odpady č. 2/2006 zo dňa 12.12.2005 o podmienkach určovania a vyberania 
miestneho poplatku  za KO a DSO, čl. IV., bod 1.  
 
           Starosta obce predložil žiadosť p. Františka MATHIU, Ražňany 186 o úľavu TKO          
za rok 2011 pre synov Matúša a Štefana. 
            OcZ neakceptovalo opodstatnenosť žiadosti o úľavu TKO  s odvolaním sa                   
na Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálne odpady                                         
a drobné stavebné odpady č. 2/2006 zo dňa 12.12.2005 o podmienkach určovania a vyberania 
miestneho poplatku  za KO a DSO, čl. IV., bod 1. 
 
            Starosta obce predložil žiadosť p. Márie PAVÚROVEJ, Ražňany 195 o úľavu TKO  
za rok 2011, z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
            OcZ neakceptovalo opodstatnenosť žiadosti o úľavu TKO  s odvolaním sa                   
na Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálne odpady                                         
a drobné stavebné odpady č. 2/2006 zo dňa 12.12.2005 o podmienkach určovania a vyberania 
miestneho poplatku  za KO a DSO, čl. IV., bod 1. 
 
          Starosta obce predložil žiadosť p. Františky MIŠKOVEJ, Ražňany 301 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti za rok 2011 z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
           Starosta obce predložil žiadosť p. Márie PAVÚROVEJ, Ražňany 195 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti za rok 2011 z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
          Starosta obce predložil žiadosť p. Jolany PETRUŠOVEJ, Ražňany 287 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti za rok 2011 z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 



          Starosta obce predložil žiadosť p. Antona BASÁRA, Ražňany 286 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti za rok 2011 z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
          Starosta obce predložil žiadosť p. Ľudmily BALČÁKOVEJ, Ražňany 176 o úľavu           
na dani z nehnuteľnosti za rok 2011 z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
          Starosta obce predložil žiadosť p. Márie ŠIMKOVEJ, Ražňany 281 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti za rok 2011 z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
          Starosta obce predložil žiadosť p. Anny OLEJÁROVEJ, Ražňany 91 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti za rok 2011 z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
          Starosta obce predložil žiadosť p. Bartolomey IMRICHOVEJ, Ražňany 144 o úľavu na 
dani z nehnuteľnosti za rok 2011 z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
          Starosta obce predložil žiadosť p. Antona ONDERKA, Ražňany 332 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti za rok 2011 z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
          
          Starosta obce predložil žiadosť p. Štefana CEPERKA, Ražňany 18 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti za rok 2011 z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
          Starosta obce predložil žiadosť p. Márie KIŠEĽOVEJ, Ražňany 313 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti za rok 2011 z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
          Starosta obce predložil žiadosť p. Marty ŠTOFANÍKOVEJ, Ražňany 185 o úľavu                 
na dani z nehnuteľnosti za rok 2011 z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
          Starosta obce predložil žiadosť p. Pavla REPASKÉHO, Ražňany 20 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti za rok 2011 z dôvodu veku. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
          Starosta obce predložil žiadosť p. Gizely VOJTKOVEJ, Ražňany 232 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti za rok 2011 z dôvodu veku. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
          Starosta obce predložil žiadosť p. Reginy MIŠKOVEJ, Ražňany 35 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti za rok 2011 z dôvodu veku. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
 



          Starosta obce predložil žiadosť p. Jozefa FABIÁNA, Ražňany 149 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti za rok 2011 z dôvodu veku. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
          Starosta obce predložil žiadosť p. Felixa KUNDU, Ražňany 22 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti za rok 2011 z dôvodu veku. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
         Starosta obce predložil žiadosť p. Jaroslava FUTEJA, Ražňany 141 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti za rok 2011 z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
         Starosta obce predložil žiadosť p. Márie LEŠOVEJ, Ražňany 86 o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti za rok 2011 z dôvodu vlastníctva preukazu ZŤP. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
         Starosta obce predložil žiadosť p. Vladimíra OLEJÁRA, Ražňany 91 o úľavu za vývoz 
TKO za rok 2011 pre dcéru Máriu z dôvodu štúdia v Bratislave. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
         Starosta obce predložil žiadosť p. Marty PERECÁROVEJ, Ražňany 318 o úľavu za 
vývoz TKO za rok 2011 pre dcéru Luciu z dôvodu štúdia v Bratislave. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
         Starosta obce predložil žiadosť p. Gizely VOJTKOVEJ, Ražňany 232 o úľavu za vývoz 
TKO za rok 2011 pre vnuka Radeka z dôvodu štúdia v Košiciach. 
          OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadosti. 
 
 
K bodu 13. Rôzne. 
 
 Oboznámenie s možnosťami zriadenia obecného kompostoviska. 
 Oboznámenie o výsledkoch rokovania dňa 20.1.2011 v súvislosti s kolaudáciou 
kanalizácie a vodovodu v obci RAŽŇANY a následných krokoch na ukončenie predmetnej 
stavby.  
            Riaditeľka MŠ Mgr. Janka MIŠKOVÁ spolu so svojou zástupkyňou p. Ľudmilou 
PETROVOU prišla vysvetliť nevyčerpané dovolenky za rok 2010. 
            Oboznámenie s výstavbou chodníkov firmou C.M.R., o platbách, úvere atď. 
            Oboznámenie s návrhom projektu na eurodotácie v súlade s územným plánom obce. 
            Člen Dobrovoľného hasičského zboru v Ražňanoch p. Gabriel JUSKO oboznámil 
poslancov OcZ o nevyhovujúcom stave požiarnej striekačky PS-12. Predložil návrh na 
celkovú generálnu opravu požiarnej striekačky PS-12, ktorá by stála 4 500,- € (slovami: 
štyritisícpäťsto eur). 
             Starosta obce dal za návrh p. Juska hlasovať:  
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / /  / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný   /       1 

 Návrh na generálnu opravu požiarnej striekačky PS-12 bol jednohlasne schválený. 
 



K bodu 14. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 
zo dňa 25.1.2011. 
(1 – 8) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
1. Schválenie projektu Terénna sociálna práca. 
2. Schválenie VZN č. 1 /2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka. 
3. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011. 
4. Schválenie Plánu kultúrno-športových akcií na rok 2011. 
5. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov. 
6. Schválenie Plánu zasadnutí OcR a OcZ. 
7. Posúdenie žiadostí občanov. 
8. Rôzne – schválenie generálnej opravy požiarnej striekačky PS-12. 
 
 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. 
 
 
K bodu 15. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil ustanovujúce zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva v RAŽŇANOCH. 
 
 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
 
p. Anna BALČÁKOVÁ  …………………………… 
  
 
Overovatelia: 
 
Slavomír BALČÁK   …………………………… 
 
Igor REPASKÝ   …………………………… 


