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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa  27.5.2013 od 18.00 do 21.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Ing. Jaroslav FUTEJ, 
     Imrich KARAFFA, 

Martin KOLARČÍK, 
     Igor REPASKÝ, 
     Ing. Vladimír STRAČIAK, 
     Ing. Marek ZBORAY. 
  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Martin KOLARČÍK 
  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 
  - hostia:  - 
Neprítomní:                           Slavomír BALČÁK, 

Mgr. Kamil GOLODŽEJ,    
 Jozef MAŠĽÁR. 

 
 

 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie platu starostu obce. 
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  /  / /  / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /   /    3 

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

Za  /  / /  / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /   /    3 

 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  /  / /  / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /   /    3 

 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. 12/2013 – splnené 
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. 19/2013 – plnené 
OcZ poverilo hlavnú kontrolórku obce kontrolou daňového zaradenia subjektov pôsobiacich 
v areáli bývalého PD v Ražňanoch. 
Uznesenie č. 20/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje  smernice na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce 
Ražňany. 
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 – plnené 
OcZ schvaľuje  finančný príspevok vo výške 120,- € pre MŠ na výlet do ZOO. 
Uznesenie č. 23/2013 – splnené 
OcZ neschvaľuje návrh nájomnej zmluvy s navrhnutou sumou VVS a.s. Košice. 
Uznesenie č. 24/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje  zrušenie dočasnej skládky pri rómskej osade. 
Uznesenie č. 25/2013 – splnené 
OcZ schvaľuje opravu uznesenia zmeny rozpočtového opatrenia č.1. 
 
 
K bodu 5. Schválenie platu starostu obce 
 
 Starosta obce predložil prítomným návrh na prerokovanie platu starostu – v zmysle 
zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest. Podľa § 4 ods. 4 zákona obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz 
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ročne prerokuje. Obecné zastupiteľstvo navrhuje podľa § 4 ods. 2 zákona plat starostu 
vo výške 1929,- € v hrubom s účinnosťou od 1.6.2013. 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  /  / /  / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /   /    3 

 Návrh zmeny platu starostu bol .jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 6. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
Starosta obce predložil žiadosť: 
 
- CZŠ sv. Demetra, Ražňany 240 o finančný príspevok na školu v prírode. Starosta obce 
navrhuje finančný príspevok vo výške 150,- €. 
 Za žiadosť o finančný príspevok na školu v prírode pre CZŠ Ražňany vo výške 150,- € 
dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  /  / /  / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /   /    3 

 Žiadosť o finančný príspevok na školu v prírode pre CZŠ Ražňany bola schválená vo 
výške 150,- €. 
 
- občanov v miestnej časti Rybník v zastúpení p. Štefanom ZVALENÝM, Ražňany 280 
o osadenie zrkadla na križovatke pred vjazdom do ulice z hlavnej cesty. 
 Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  /  / /  / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /   /    3 

 Žiadosť bola schválená. 
 
 
K bodu 7. Rôzne. 
 
 Poslanec Igor REPASKÝ predložil návrh zvolať zhromaždenie obyvateľov obce na 
deň 7.6.2013 /piatok/ o 19.00 hod. do bývalého kina z dôvodu prerokovania ďalšieho postupu 
pri obhospodarovaní ornej pôdy v katastrálnom území obce Ražňany 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  /  / /  / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /   /    3 

 Návrh  bol schválený. 
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 Starosta obce predložil návrh na rekonštrukciu 3. pavilónu MŠ spolu s vypracovaním 
projektovej dokumentácie. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  /  / /  / / / 6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /  /   /    3 

 Návrh  bol schválený. 
 
 Starosta obce predložil návrh na zrealizovanie vodovodnej a kanalizačne prípojky na 
štátnej ceste. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za    / /  / / / 5 

Proti  /        1 

Zdržal sa           

Neprítomný /  /   /    3 

 Návrh  bol schválený. 
 
 Starosta obce informoval prítomných o: 
- zateplení OcÚ, 
- rekonštrukcii autobusovej zastávky pri cintoríne a jej premiestnenie, 
- príprave MDD – 1.6.2013, 
- príprave hokejbalu s pozvanými hokejovými reprezentantmi Slovenska – 29.6.2013, 
- aktivačnej činnosti pre dlhodobo nezamestnané osoby – 14 ľudí, 
- projekte zamestnanosť v obci  paragraf 50j, 
- vysporiadaní pozemkov pod ihriskom, 
- následnej rekonštrukcii chodníkov v obci, 
- osadení dopravných značiek na Pečovci, 
- poškodení vegetácie chemickým postrekom firmy INTERFARM - zasadaní Komisie pre 
výstavbu, životné prostredie, pôdohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo – komisia 
prerokovala postup pri riešení vzniknutej škody 
- rekonštrukcií cintorína – parkoviska, 
- možnosti využívať na práce väzňov z nápravného ústavu, 
- pridelených financiách na opravu komunikácií, 
- reklamácií cyklistického chodníka, 
 
Poslanec M. KOLARČÍK navrhol rekonštrukciu pouličného kanálu popri cintoríne. 
 
 
K bodu 8. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 
zo dňa 27.5.2013. 
(1– 6) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
1. Schválenie platu starostu obce a navrhuje podľa § 4 ods. 2 zákona plat starostu vo výške 
1929,- € v hrubom s účinnosťou od 1.6.2013. 
(Uznesenie č. 26/2013). 
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2. Schválenie finančného príspevku na školu v prírode pre CZŠ Ražňany vo výške 150,- €. 
(Uznesenie č. 27/2013). 
3. Schválenie osadenia zrkadla na križovatke pred vjazdom do ulice miestnej časti Rybník 
z hlavnej cesty. 
(Uznesenie č. 28/2013). 
4. Zvolať zhromaždenie obyvateľov obce na prerokovanie ďalšieho postupu pri 
obhospodarovaní ornej pôdy v katastrálnom území obce Ražňany.  
(Uznesenie č. 29/2013). 
5. Schválenie rekonštrukcie 3. pavilónu MŠ spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie. 
(Uznesenie č. 30/2013). 
6. Schválenie zrealizovania vodovodnej a kanalizačne prípojky na štátnej ceste. 
(Uznesenie č. 31/2013). 
 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: 
Ing. Jaroslav FUTEJ         …………………………… 
 
 
p. Igor REPASKÝ   …………………………… 


