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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa  26.4.2013 od 18.00 do 22.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Mgr. Kamil GOLODŽEJ 

Imrich KARAFFA, 
Martin KOLARČÍK, 
Jozef MAŠĽÁR, 

     Igor REPASKÝ, 
     Ing. Marek ZBORAY. 
  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Martin KOLARČÍK 
  - hlavný kontrolór: - 
  - hostia:  Ing. Cyril REVÁK, starosta obce Ostrovany 
     ThDr. Pavol BUGOŠ, PhD., duchovný otec farnosti 
     Ražňany 
Neprítomní:                           Slavomír BALČÁK, 

Ing. Jaroslav FUTEJ, 
     Ing. Vladimír STRAČIAK, 

Mária GALEŠTOKOVÁ. 
 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie smernice na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce 
Ražňany. 
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    / / / /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný / / /     /  4 

 Program bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
 Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Martina KOLARČÍKA a overovateľov 
zápisnice Jozefa MAŠĽÁRA a p. Igora REPASKÉHO. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za    / / / /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný / / /     /  4 

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

Za    / / / /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný / / /     /  4 

 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. 8/2012 – plnené 
OcZ  berie na vedomie žiadosť p. Antona PERECÁRA, Ražňany 36 o nápravu pri 
znehodnotenom pozemku počas výstavby kanalizácie. 
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Uznesenie č. 42/2012 – plnené 
OcZ schvaľuje vypracovanie dodatku k zmene územného plánu obce Ražňany na parcelách 
KNE 1594/15 a 1594/16. 
Uznesenie č. 8/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 300,-€ na materiálno-technické zabezpečenie pre projekt 
„RAŽŇANSKÁ SVADBA“. 
Uznesenie č. 10/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie pre 1 žiaka podľa 
priloženého zoznamu s trvalým pobytom na území obce Ražňany vo výške podľa žiadosti 
príslušného CVČ, maximálne však 60,00 € na žiaka a kalendárny rok 2013. 
Uznesenie č. 11/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje zrušenie uznesení č. 34/2012, č. 35/2012 a č. 36/2012 z dôvodu chybného 
geometrického plánu. 
Uznesenie č. 12/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje  odkúpenie pozemkov za cenu 1,5 €  za 1 m2: 
- novovytvorených parciel CKN 739/18 vo výmere 12 m2  a  CKN 741/24 o výmere 3 m² od 
p. Eriky MIGAŠOVEJ. 
- novovytvorených parciel CKN 739/19 o výmere 55 m² a CKN 741/25 o výmere 339 m² od 
Márie ĽUBOCKEJ, Alžbety JACKOVEJ, Agnesy KRAJŇÁKOVEJ, Antona PERECÁRA 
a Mgr. Jozefa PERECÁRA. 
- novovytvorených parciel CKN 739/20 o výmere 61 m² a CKN 741/26 o výmere 904 m² od 
Magdalény RENČKOVEJ a Antonína ŠIMONA. 
- novovytvorených parciel CKN 739/21 o výmere 48 m² a CKN 741/27 o výmere 1066 m² od 
Igora REPASKÉHO, Františka REPASKÉHO, Antona REPASKÉHO, Petra KOŽÁRA, 
Pavla STANEKA, MVDr. Mariána ŽUPU, Gabriely KLÍMOVEJ, Márie FECKOVEJ 
a Antona ŽUPU. 
- novovytvorených parciel CKN 739/22 o výmere 37 m² a CKN 741/28 o výmere 1077 m² od 
PaedDr. Ľubomíra ŠIMČÍKA, MUDr. Michala CHYLU, Ivana CEHELSKÉHO. 
Uznesenie č. 13/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje  odkúpenie pozemku p. Jána SOLÁRA za cenu 1,37 €  za 1 m2 
Uznesenie č. 14/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje  zámenu pozemkov p. Jána SOLÁRA. 
Uznesenie č. 15/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje  zmenu rozpočtu v roku 2013 - rozpočtové opatrenie č. 2 a 3. 
Uznesenie č. 16/2013 – splnené 
OcZ neschvaľuje  jednorazový finančný príspevok pre p. Miroslava PETÍKA, Ražňany 
č. 159.  
Uznesenie č. 17/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje  jednorazový finančný príspevok pre p. Jozefa NEHILU, Ražňany č. 21          
na jeho ťažko zdravotne postihnuté deti Danielu a Máriu vo výške 150,- € na jedno dieťa. 
Uznesenie č. 18/2013 – splnené 
OcZ vzalo na vedomie predajný čas v potravinách COOP Jednoty v Ražňanoch č. 40. 
Uznesenie č. 19/2013 – plnené 
OcZ poverilo hlavnú kontrolórku obce kontrolou daňového zaradenia subjektov pôsobiacich 
v areáli bývalého PD v Ražňanoch. 
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K bodu 5. Schválenie smernice na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v 
pôsobnosti obce Ražňany. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie smernice na zabezpečenie vykonávania finančnej 
kontroly v pôsobnosti obce Ražňany. 
 Za schválenie smernice na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti 
obce Ražňany dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za    / / / /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný / / /     /  4 

 Smernice na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Ražňany 
bola jednohlasne schválená. 
 
K bodu 6. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
Starosta obce predložil žiadosť: 
 
- Mgr. Pavla ELIÁŠA, Ražňany 314 o zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálny 
odpad za rok 2013 z dôvodu dlhodobého zdržiavania sa mimo TP. 
 OcZ neakceptovalo žiadosť, keďže bola predložená po termíne – po 28.2.2013. 
 
- p. Alžbety a p. Stanislava NOVOTNÝCH, Ražňany 47 o finančnú príspevok z týchto 
dôvodov: obaja sú ŤZP, majú zvýšené výdavky na lieky, dopravu spojenú s častými 
návštevami lekárov, žijú sami. 
 Starosta obce navrhol finančný príspevok 50,- € s vyplatením po 1.9.2013.  
 Za žiadosť o finančný príspevok vo výške 50,- € dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za    / / / /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný / / /     /  4 

 Žiadosť o finančný príspevok vo výške 50,- € s vyplatením po 1.9.2013 bola 
schválená. 
 
- MŠ v Ražňanoch o finančný príspevok na školský výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi pri 
príležitosti MDD za účelom preplatenia cestného autobusom. 
 Starosta obce navrhol finančný príspevok 120,- €. 
 Za žiadosť MŠ o finančný príspevok 120,- € dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za    / / / /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný / / /     /  4 

 Žiadosť MŠ o finančný príspevok 120,- € bola jednohlasne schválená. 
 
K bodu 7. Rôzne. 
 
 Starosta obce predložil návrh nájomnej zmluvy od VSS, a.s., Komenského 50, Košice 
a oboznámil poslancov s výškou nájomného.  
 Za návrh dávam hlasovať: 
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 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za           

Proti    / / / /  / 5 

Zdržal sa           

Neprítomný / / /     /  4 

 Návrh nájomnej zmluvy s navrhnutou sumou nebol schválený. 
 

Starosta obce predložil petíciu od občanov na zrušenie dočasnej skládky biologicky – 
rozložiteľného odpadu pri rómskej osade zo zdravotných, hygienických a estetických 
dôvodov. 
 Starosta obce navrhol dočasnú skládku zrušiť. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za    / / / /  / 5 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný / / /     /  4 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 Starosta obce predložil opravu uznesenia zmeny rozpočtového opatrenia č.1 z dôvodu 
formálnej chyby. 
 Za opravu uznesenia zmeny rozpočtového opatrenia č.1 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za   / / / / /  / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný / /      /  3 

 Oprava uznesenia zmeny rozpočtového opatrenia č.1 bola jednohlasne schválená. 
 
 Starosta obce informoval prítomných o: 
- zasadaní komisie pre výstavbu, životné prostredie, pôdohospodárstvo, lesné a vodné 
hospodárstvo, ktorá navrhuje premiestnenie autobusovej zastávky pri cintoríne, 
- výstavbe parkoviska pri cintoríne, nové vchodové brány, oprava hlavného chodníka 
a osvetlenia, 
- prestavbe 3. pavilónu a ďalšieho využitia, 
- likvidácii nelegálnej skládky na bývalom poľnohospodárskom družstve, 
- ďalšom postupe napojenia na verejnú kanalizáciu pred pozemkom p. Petra LUKÁČA, 
Ražňany 360 
- prípravných prácach rekonštrukcie chodníkov v obci 
- oprave lavičiek na nižnom konci, 
- zateplení a fasáde OcÚ – výber farby, 
 
    Martin KOLARČÍK - navrhol reklamáciu určitých častí cyklistického chodníka a apeloval 
na jeho používanie všetkými cyklistami. 
 
   ThDr. Pavol BUGOŠ, PhD. - duchovný otec - upozornil na umiestnenie hrobov 
a dodržiavanie priestorov medzi hrobmi. 
Ing. Cyril REVÁK - starosta obce Ostrovany - informoval poslancov OcZ o záujme 
vysporiadať pozemky a stavby, ktoré sa nachádzajú pri rómskej osade v Ostrovanoch, ale 
patria do katastra Ražňany. Jedným z majiteľov pozemkov je Arcibiskupský úrad, ktorý 
zastupuje duchovný otec Pavol BUGOŠ. OcZ navrhuje zmenu katastrálnej hranice, pričom sa 
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veľkosť ražnianskeho katastra nezmení a navrhuje vybudovať na hranici katastra fyzickú 
zábranu, ktorá bude oddeľovať tieto hranice. 
 
 
K bodu 8. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 
zo dňa 26.4.2013. 
(1–6) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
1. Schválenie smernice na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce 
Ražňany. 
(Uznesenie č. 20/2013). 
2. Schválenie finančného príspevku vo výške 50,- € s vyplatením po 1.9.2013 p. Alžbety 
a p. Stanislava NOVOTNÝCH. 
(Uznesenie č. 21/2013). 
3. Schválenie finančného príspevku vo výške 120,- € pre MŠ na výlet do ZOO. 
(Uznesenie č. 22/2013). 
4. Neschválenie návrhu nájomnej zmluvy s navrhnutou sumou. VSS 
(Uznesenie č. 23/2013). 
5. Schválenie zrušenia dočasnej skládky pri rómskej osade. 
(Uznesenie č. 24/2013). 
6 Schválenie opravy uznesenia zmeny rozpočtového opatrenia č.1. 
(Uznesenie č. 25/2013). 
 Za uznesenie dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za   / / / / /  / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný / /      /  3 

 Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
 
 
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: 
Jozef MAŠĽÁR         …………………………… 
 
 
p. Igor REPASKÝ   …………………………… 


