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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 25.3.2011 od 19.00 do 23.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Slavomír BALČÁK, 
     Mgr. Kamil GOLODŽEJ 

Ing. Jaroslav FUTEJ 
Imrich KARAFFA, 

     Igor REPASKÝ, 
Ing. Vladimír STRAČIAK, 

     Ing. Marek ZBORAY, 
  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ 
  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ 
  - hlavný kontrolór: Mária GALEŠTOKOVÁ 
  - hostia:  - 
 
Neprítomní:                                        Martin KOLARČÍK, 
                                                            Jozef MAŠĽÁR                                       
   
 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie Štatútu krízového štábu obce Ražňany. 
6. Posúdenie investičných zámerov a stanovenie jednotlivých priorít. 
7. Skládka Ražňany. 
8. Zapojenie obce do 1. realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného 

manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011. 
9. Schválenie dotácie  pre FC Ražňany   
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 / / / /   / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     / /    2 

 Program bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
 
 Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Annu BALČÁKOVÚ a overovateľov 
zápisnice p. 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. Marek ZBORAY, Ing. Vladimír 
STRAČIAK a p. Ing. Jaroslava FUTEJA. 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

K bodu 4. Kontrola uznesení. 
 
Uznesenie č. 9/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje realizáciu projektu Terénna sociálna práca v obci Ražňany. Žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok bola zaslaná a Fond sociálneho rozvoja potvrdil jej 
prijatie. 
Uznesenie č. 15/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje generálnu opravu požiarnej striekačky PS-12 Dobrovoľného hasičského zboru 
v Ražňanoch. Požiarna striekačka PS-12 bola odoslaná na generálnu opravu. 
Uznesenie č. 16/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie a prípravu podmienok združenej investície 
medzi VÚC, mestom Sabinov a obcou Ražňany. Spracovaná štúdia realizovateľnosti 
a následne zaslaná na posúdenie jednotlivým dotknutým orgánom. 
Uznesenie č. 17/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje prípravu projektu zameraného na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek 
komunálnych odpadov. Podpísaná zmluva s agentúrou na vypracovanie projektu 
a spracovaný predbežný návrh na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálnych 
odpadov (traktor, čelný nakladač, traktorový náves, štiepkovač, prekopávač kompostu, 
ramenový kontajnerový nosič a kontajnery. 
Uznesenie č. 18/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje ďalší postup pri realizácií protipovodňových opatrení. Príprava samotnej 
realizácie. 
Uznesenie č. 19/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje čiastočnú rekonštrukciu obecného rozhlasu - podanie žiadosti o poskytnutie 
dotácie v pôsobnosti MF SR. Podaná žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR. 
Uznesenie č. 20/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje jednorazový finančný príspevok vo výške 150,- € na jedno dieťa pre deti p. 
Jozefa NEHILU, Ražňany  č. 21. Jednorazový finančný príspevok bol žiadateľovi 
poskytnutý. 
Uznesenie č. 21/2011 – splnené 
OcZ neschvaľuje jednorazový finančný príspevok pre p. Ladislava HORVÁTA, Ražňany č. 
162. 
Uznesenie č. 22/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje dojednať nájomnú zmluvy s vlastníkom miestneho kultúrneho domu. Farský 
úrad v Ražňanoch súhlasí s predloženým návrhom OcZ a v najbližšej dobe pripraví zmluvu 
na podpis. 
Uznesenie č. 23/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje prispieť čiastkou 166,- € na stolnotenisový turnaj konaný dňa 5.3.2011. 
Turnaj bol vykonaný v danom termíne a poskytnutá finančná čiastka bol riadne 
zdokladovaná. 
Uznesenie č. 24/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje organizovanie diskoték p. Jurajom PERECÁROM nájomcom Šport klubu. 
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K bodu 5. Schválenie Štatútu krízového štábu obce Ražňany. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie Štatútu krízového štábu obce Ražňany. 
 Za Štatútu krízového štábu obce Ražňany dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /   / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     / /    2 

 Štatútu krízového štábu obce Ražňany bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 6. Posúdenie investičných zámerov a stanovenie jednotlivých priorít. 
 
 Starosta obce navrhol jednotlivé investičné zámery a OcZ stanovilo ich jednotlivé 
priority ( 1, 2, 3, 4, 5 ): 

1- Zapojenie obce do 1. realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny 
a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011. 

1- Realizácia protipovodňových opatrení. 
1- Výstavba rekreačnej a oddychovej zóny v miestnom lese patriacom urbariátu. 
1- Terénna sociálna práca. 
1- Rekonštrukcia obecného rozhlasu. 
1- Výstavba klziska. 
1- Generálna oprava požiarnej striekačky. 
1- Zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov. 
1- Odkúpenie pozemkov pod ihriskom. 
2- Rekonštrukcia kina 
2-  Výstavba chodníka pre chodcov a cyklistov medzi obcou Ražňany a mestom Sabinov 

v dĺžke cca 1 km. 
2-  Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami z Operačného programu Životné 

prostredie na roky 2007-2013. 
2- Odkúpenie pozemkov na IBV. 
3-   Rekonštrukcie chodníkov a cestných komunikácií. 

      3-   Rekonštrukcia kaštieľa.  
      3-   Rekonštrukcia parku.  
      4-   Rekonštrukcia 3. pavilónu MŠ. 
      4-   Rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu s jedálňou a kuchyňou. 
      4-   Rekonštrukcia budovy OcÚ. 
      4-   Rekonštrukcia budovy bývalého JRD. 
      5-   Výstavba multifunkčného ihriska s plochou 50 x 30 m. 
      5-   Rekonštrukcia budovy futbalového a športového klubu.      
      5-   Výstavba dvoch detských ihrísk a dopravného ihriska. 
 
 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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K bodu 7. Skládka Ražňany. 
 
 Starosta obce oboznámil prítomných so správou o rozšírení Skládky Ražňany: 

- rozšírenie skládky na nové etapy: variant A, B, C 
- dňa 26.3.2011 sa uskutoční beseda s chemicko-technologickou odborníčkou na 

OcÚ. 
 
 
K bodu 8. Zapojenie obce do 1. realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a 
integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011. 
 
 Starosta obce oboznámil prítomných so zapojením sa obce Ražňany do 1. realizačného 
projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej 
republiky pre rok 2011: 

- podaná prihláška na Úrad vlády SR, 
- projekt zameraný na zadržanie vody v lese, v pôde, 
- z 833 obcí bolo vybratých 200 obcí, 
- dňa 20.3.2011 v Nižnom Slávkove sa konalo začatie projektu, 
- práce budú realizované dodávateľsky (do konca mesiaca urobiť prieskum trhu) 
- poskytnuté finančné prostriedky: 
  - 90 000,- € získa obec na realizáciu opatrení, 
  - 30 000,- € je vyčlenených pre mzdy uchádzačov z radu   
  nezamestnaných cez ÚPSVaR (cca 10 chlapov na 6 mesiacov). 

 
 
K bodu 9. Schválenie dotácie pre FC Ražňany   
 

Starosta obce predložil žiadosť FC Ražňany o uvoľnenie finančných prostriedkov 
z rozpočtu obce na rok 2011 vo výške 2.850,- € ku dňu 15.3.2011 a vo výške 2.850,- € ku dňu 
1.7.2011. 
         Za dotáciu pre FC Ražňany dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /   / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     / /    2 

 Dotácia pre FC Ražňany bola jednohlasne schválená a to  vo výške 2.500,- € ku dňu 
15.3.2011 a vo výške 2.500,- € ku dňu 1.7.2011. 
 
 
K bodu 10. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 Posúdenie opodstatnenosti žiadosti a ich prípadné schválenie obecným 
zastupiteľstvom. 
 
           Starosta obce predložil žiadosť p. Mareka HUĽU, bytom Sabinov, Kpt. Nálepku 
215/22 o schválenie otváracích hodín prevádzky Bar RAŽŇANY na č. 234: 
Pondelok: 15:00 – 22:00 
Utorok: 15:00 – 22:00 
Streda:  15:00 – 22:00 
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Štvrtok: 15:00 – 22:00 
Piatok:  15:00 – 00:00 
Sobota: 15:00 – 00:00 
Nedeľa: 15:00 – 22:00 
         Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /   / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     / /    2 

 Žiadosť bola jednohlasne schválená. 
 
           Starosta obce predložil žiadosť p. Pavla LUKÁČA, bytom Ražňany č. 49 o schválenie 
otváracích hodín pohostinstva Koliba: 
Pondelok až štvrtok 15:00 – 22:00 
Piatok   15:00 – 23:00 
Sobota   15:00 – 23:00 
Nedeľa  15:00 – 21:00  
Dodatok: Pri akciách Klubu slovenských turistov sú otváracie hodiny po dohode podľa 
potreby. 
         Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /   / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     / /    2 

 Žiadosť bola jednohlasne schválená s výnimkou dodatku. 
 
          Starosta obce predložil žiadosť p. Jany BEČAVEROVEJ, bytom Ražňany č. 256 
o zbúranie stavby susedného pozemku (Jozef FALAT), ktorá zasahuje do jej pozemku. 
         OcZ prijalo takýto záver: Starosta požiada katastrálny úrad o stanovisko k predmetnej 
veci, vzhľadom k tomu, že stavba je evidovaná v katastre nehnuteľností. Po vyjadrení 
katastrálneho úradu OcZ do 30 dní dá záväzné stanovisko. 
 
     
K bodu 11. Rôzne. 
 
 Starosta obce oboznámil prítomných: 

- od 1.4.2011 nastúpi na Obecný úrad p. Beáta FUTEJOVÁ vykonávať 
absolventskú prax, 

- s rozmiestnením kontajnerov, 
- do krúžku ľudového tanca sa prihlásilo 20 detí, 
- dňa 31.3.2011 sa bude konať ústne pojednávanie – kolaudácia vodovodu, 
- s návštevou u investičného riaditeľa VVS, a.s. Košice, 
- s vyhotovením záznamu o nedostatkoch v rámci stavby kanalizácie 

a vodovodu, 
- s návštevou p. Bortňákovej na OcÚ, ktorá je vlastníčkou cesty (Horňák, 

Kvašňák, Štofaník), 
- s plánom kultúrnych činností v mesiaci apríl: 
  - veľkonočný jarmok (MŠ), 

                  - turistický výlet (Zboray M.), 
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                  -     s ukončením analógového vysielania v mesiaci apríl, 
                  -     s výberom sčítacích komisárov: A. Balčáková, T. Síkeľová, V. Telesnická,            
                         D. Ondáš, 
                  -     so začiatkom futbalovej jarnej sezóny. 
 
 P. Mgr. Kamil GOLODŽEJ sa informoval ohľadom vodomerných šácht 
a kanalizačných prípojok. 
 
 
K bodu 12. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 25.3.2011. 
(1 – 4) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
1. Schválenie Štatútu krízového štábu obce Ražňany (Uznesenie č. 25/2011). 
2. Schválenie investičných zámerov a stanovilo jednotlivé priority (Uznesenie č. 26/2011). 
3. Schválenie dotácie pre FC Ražňany (Uznesenie č. 27/2011). 
4. Posúdenie žiadostí občanov: 
    Schválenie otváracích hodín v bare RAŽŇANY č. 237 (Uznesenie č. 28/2011). 
    Schválenie otváracích hodín v pohostinstve Koliba (Uznesenie č. 29/2011). 
 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 ustanovujúce zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva v RAŽŇANOCH. 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
 
Zapisovateľka: 
 
p. Anna BALČÁKOVÁ  …………………………… 
  
 
Overovatelia: 
 
Mgr. Kamil GOLODŽEJ  …………………………… 
 
p. Igor REPASKÝ   …………………………… 


