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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 28.3.2014 od 18.00 do 21.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Slavomír BALČÁK, 
     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:  Jozef KANCÍR   
Neprítomní:  Ing. Jaroslav FUTEJ, 

Mgr. Kamil GOLODŽEJ, 
  Jozef MAŠĽÁR. 
 
      
      
 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Informácia o priebehu prerokovania zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce   
    Ražňany a ďalšieho rozvoja regionálnej skládky v budúcnosti. 
6. Schválenie neuplatňovania programov v rozpočte obce (neplatnosť uznesenia                   
    č.  60/2013). 
7. Posúdenie žiadostí občanov. 
8. Rôzne. 
9. Schválenie uznesenia. 
10. 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 p. Slavomíra BALČÁKA 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: p. Imrich KARAFFA, 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. 30/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje  rekonštrukciu 3. pavilónu MŠ spolu s vypracovaním projektovej 
dokumentácie. 
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Uznesenie č. 42/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje financovanie orientačných máp v sume 1 000,- € v rámci projektu Turistické 
trasy a cyklochodníky Sabinov a okolie. 
Uznesenie č. 49/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje vykonanie zmeny v územnom pláne obce Ražňany na pozemkoch EKN 1593, 
1591/1, 1592 so zámerom vyťaženia štrkopieskov a vybudovania rekreačnej oddychovej 
zóny. 
Uznesenie č. 64/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje finančnú podporu pre občianske združenie Ňaršanka vo výške 1 000,- €. 
Uznesenie č. 5/2014 – splnené 
OcZ schvaľuje: 
a) vstup obce Ražňany do miestnej akčnej skupiny s názvom „Občianske združenie MAS 
Sabinovsko, o.z.“ za účelom čerpania prostriedkov z Programu rozvoja vidieka v oblasti 
regionálneho rozvoja v novom programovom období 2014-2020 prostredníctvom prístupu 
LEADER, 
b) zabezpečenie delegovania zodpovednej osoby - starostu obce Ražňany Radovana 
ROKOŠNÉHO pre zastupovanie obce v činnosti MAS. 
Uznesenie č. 6/2014 – splnené 
OcZ schvaľuje navýšenie dotácie ŠKD o sumu 478,56 -€, čo predstavuje pokrytie nárokov 
vyplývajúcich z Nariadenia vlády SR č. 441 z 11. decembra 2013 na zvýšenie tarifných platov 
pedagogických a odborných zamestnancov o 5 %. 
Uznesenie č. 7/2014 – plnené 
OcZ schvaľuje doloženie pánom Pavlom SEMANOM listu vlastníctva na sporný pozemok s 
parcelným číslom 658/2 a predloženie geometrického zamerania, ktorý sa následne porovná 
s geometrickým zameraním vykonaným obcou. Ďalej predloženie listín, z ktorých bude 
vyplývať nadobudnutie. 
 
 
K bodu 5. Informácia o priebehu prerokovania zmien a doplnkov č. 1 územného plánu 
obce Ražňany a ďalšieho rozvoja regionálnej skládky v budúcnosti. 
 
 Starosta obce predložil Informáciu o priebehu prerokovania zmien a doplnkov č. 1 
územného plánu obce Ražňany a ďalšieho rozvoja regionálnej skládky v budúcnosti. 
 
 
K bodu 6. Schválenie neuplatňovanie programov v rozpočte obce (neplatnosť uznesenia     
č.  60/2013). 
 
 Starosta obce predložil opätovný návrh neuplatňovanie programov v rozpočte obce, 
keďže uznesenia č. 60/2013, ktorým bolo schválené neuplatňovania programu v rozpočte 
obce je neplatné z dôvodu neúčinnosti príslušného zákona v období schválenia uznesenia              
č. 60/2013. 

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. 
 
 



 

 4 

K bodu 8. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 Starosta obce predložil žiadosť firmy SYNOT TIP, spol. s.r.o., Továrenská štvrť 
1467/24, 059 51 Poprad – Matejovce o vydanie stanoviska s prevádzkovaním stávkovej 
kancelárie na území našej obce v prevádzke Pizzeria Ražňany č. 234, 08261. 
           OcZ nesúhlasí s prevádzkou stávkovej kancelárie v našej obci. 
 
 
K bodu 9. Rôzne. 
     
            Pán Jozef KANCÍR navrhol OcZ odpredaj pozemkov vedľa administratívnej budovy 
bývalého Poľnohospodárskeho družstva v Ražňanoch. 
        
  Starosta obce informoval prítomných o: 
- zrealizovaní prechodov cez priekopu vedľa bývalého Poľnohospodárskeho družstva 
v Ražňanoch, 
- návrhu osadenia zrkadla pod kostolom, 
- oplotení parku popri potoku pred predajňou COOP Jednota, 
- rekonštrukcii 3. pavilónu MŠ a o jeho podmienkach ďalšieho prevádzkovania. 
 
P. REPASKÝ zisťoval prevádzky schopnosť kamerového systému v obci. 
 
P. BALČÁK zisťoval stav kanalizácie na Pečovci. 
 
Hlavná kontrolórka informovala o stave finančných prostriedkov FC Ražňany za rok 2013 
a o možnej účasti na konferencii hlavných kontrolórov. 
 
 
K bodu 9. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 
zo dňa 28.3.2014. 
(1) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
1. Schválenie neuplatňovania programov v rozpočte obce Ražňany a neplatnosť uznesenia 
č. 60/2013 z dôvodu neúčinnosti príslušného zákona v období schválenia uznesenia 
č. 60/2013. 
(Uznesenie č. 8/2014). 
 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. 
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K bodu 10. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Ražňanoch. 
 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
Zapisovateľ: 
p. Martin KOLARČÍK  …………………………… 
 
Overovatelia: 
p. Slavomír BALČÁK  …………………………… 
 
 
p. Igor REPASKÝ   …………………………… 


