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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 28.6.2016 od 18.00 do 20.30 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Ing. Karol BALČÁK, 

Ing. Jozef HORŇÁK, 
                                                           Martin KOLARČÍK, 
  Valéria PAVÚKOVÁ, 
                                                           Ing. Peter POLOHA, 
                                                           Igor REPASKÝ. 

Martin ZBORAY,                                                                                    
                        - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Adriana REPASKÁ 
             - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ. 
  - hostia:                        
                             
Neprítomní:                         Slavomír BALČÁK, 
                                                          Ing. Vladimír STRAČIAK. 
 
                                                           
 
    
 
Program: 
 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2016. 
6. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ražňany 

za rok 2015. 
7. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2015. 
8. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2016 – zmena rozpočtových opatrení. 
9. Schválenie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Ražňany. 
10. Schválenie uznesenia. 
11. Záver. 
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Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 
K bodu 1. Otvorenie. 
 
 Starosta obce privítal poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a oboznámil poslancov so 
zmenou  programu: 
 
Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2016. 
6. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ražňany 

za rok 2015. 
7. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2015. 
8. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2016 – zmena rozpočtových opatrení. 
9. Schválenie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Ražňany. 
10. Rôzne. 
11. Schválenie uznesenia. 
12. Záver. 
 
     Za zmenu programu dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

             Zmena programu bola jednohlasne schválený. 
 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
            Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Adrianu REPASKÚ a overovateľov zápisnice 
Ing. Jozefa HORŇÁKA a p. Igora REPASKÉHO. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA 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. Karol BALČÁK, p. Martin KOLARČÍK 
a Ing. Peter POLOHA. 
          Za návrh dávam hlasovať: 
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 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
 
K bodu 4. Kontrola uznesení. 
 
Uznesenie č. 53/2015 - plnené 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemku na parcele 263/3 za podmienok 
stanovených obcou. 
Uznesenie č. 64/2015 - splnené 
Schválenie zmeny územného plánu obce Ražňany v lokalite HUSOMEDZE z dôvodu 
výstavby rodinných domov. 
Uznesenie č. 80/2015 - splnené 
Schválenie doplnenia zmeny územného plánu pri PD (nájomné byty). 
Uznesenie č. 81/2015 - plnené 
Schválenie zámeru na výstavbu nájomných bytov v lokalite PD. 
Uznesenie č. 3/2016 - plnené 
Schválenie 5% spolufinancovania z dotácie z operačného programu kvalita životného 
prostredia.  
Uznesenie č. 7/2016) - plnené 
Oboznámenie sa a vzatie na vedomie správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za  rok 
2015 a január 2016 s pripomienkami - usmerniť žiadateľov o dotáciu (ŇARŠANKA, FC 
RAŽŇANY, DHZ RAŽŇANY) ako postupovať pri jej vyúčtovaní. 
Uznesenie č. 17/2016 - splnené 
Schválenie Materskej školy poskytnutie finančného príspevku na školský výlet do ZOO 
v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti MDD za účelom preplatenia cestovného autobusom vo 
výške 170,- €. 
Uznesenie č. 18/2016 - splnené 
Schválenie predaja elektrocentrály za cenu vo výške 150,- €. 
Uznesenie č. 20/2016 - splnené 
Schválenie zmeny a doplnky Územného plánu č. 4/2016 a VZN č. 1/2016 obce Ražňany, 
ktorým sa vyhlasuje jeho záväzná časť. 
Uznesenie č. 21/2016 - splnené 
Schválenie odpustenia nájmu spoločenského pavilónu o. z. SHOW DANCE, pod 
podmienkou, že deti, ktoré navštevujú tanečný krúžok budú vystupovať na obecných akciách. 
  
 
K bodu 5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2016. 
 
     V zmysle § 18 f, ods. 1, písmeno b), zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov hlavný kontrolór predkložil plán kontrol pre obdobie od 01.07.2016 do 
31.12.2016: 
 

• Kontrola pokladničných a bankových operácií, kontrola účtovných dokladov 
a interných dokladov, zameraná na formálnu a vecnú správnosť (dodržiavanie 
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náležitosti  účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a ostatných 
účtovných dokladov v zmysle zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.), 

• Kontrola pokladničných dokladov zameraná na účelnosť a účelovosť vynaložených 
finančných prostriedkov, 

• Kontrola zameraná na príjem a výdaj finančných prostriedkov spojených s vývozom a 
likvidáciou odpadu v obci, 

• Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole 
AEROKLUB SABINOV, 

• Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2017, a viacročnému rozpočtu na roky 
2018-2019, 

• Vykonanie kontrol uložených HK uzneseniami OcZ v Ražňanoch v zmysle §18 ods. 1 
písmena h) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 

Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce: 
- vzdelávanie – semináre RVC Prešov a ZHK SR na vybrané témy. 
 
                  
        Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

        Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 6. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu    
                 obce Ražňany za rok 2015. 
 
                 Starosta obce predložil odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 
účtu obce Ražňany za rok 2015 a správu audítora za rok 2015. 
 Za vzatie na vedomie stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
Ražňany za rok 2015  a vzatie na vedomie správu audítora za rok 2015 dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

           Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a správu 
audítora za rok 2015. 
 
          
 
 
K bodu 7. Schválenie záverečného účtu obce Ražňany za rok 2015. 
 
 
                 Starosta obce predložil na schválenie záverečný účet obce Ražňany za rok 2015 
a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 22.368, 
23 €. 
 Za záverečný účet obce Ražňany za rok 2015 dávam hlasovať: 
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 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

          Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 16, ods. 10 a) Záverečný účet obce 
a celoročné hospodárenie bez výhrad a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 
tvorbu rezervného fondu vo výške 22.368, 23 €. 
 
 
K  bodu 8. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2016 – zmena rozpočtových opatrení. 
 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4. 
V súlade s ods. 2  písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému 
zastupiteľstvu  návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov 
schváleného bežného rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky podľa 
tabuľkovej prílohy.  
     Celkový objem navýšenia finančných prostriedkov je v príjmovej časti  3 244,00 € a vo 
výdajovej časti 3 244,00 €. 
 
     Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4.  
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5. 
V súlade s ods. 2  písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému 
zastupiteľstvu  návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov 
schváleného bežného rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky podľa 
tabuľkovej prílohy.  
     Celkový objem navýšenia finančných prostriedkov je v príjmovej časti  2 116,00 €                     
a vo výdajovej časti 2 116,00 €. 
 
     Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5.  
 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6. 
V súlade s ods. 2  písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému 
zastupiteľstvu  návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov 
schváleného bežného rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky podľa 
tabuľkovej prílohy.  
     Celkový objem navýšenia finančných prostriedkov je v príjmovej časti  2 576,00 € a vo 
výdajovej časti  
2 576,00 €. 
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        Za návrh rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 dávam  hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

         Návrh bol jednohlasne schválený 
        

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7. 
V súlade s ods. 2  písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému 
zastupiteľstvu  návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov 
schváleného bežného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky podľa 
tabuľkovej prílohy.  
Celkový objem presunu finančných prostriedkov je vo výdajovej časti v sume 1 250,00 €. 
 
    Za návrh rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7 dávam  hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

       Návrh bol jednohlasne schválený 
 
 
 
 
K bodu 9. Schválenie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Ražňany. 
 
    
    Starosta obce vysvetlil obecnému zastupiteľstvu nový zákon o odpadoch a o nakladaní 
s odpadmi: 

- poplatok za KUKA nádobu – obec uhrádza 50%, občan 50%, 
- smetné nádoby nesmú byť na chodníkoch, musia byť umiesnené na vlastnom 

pozemku, 
- separovať odpady (mení sa zber papiera), 
- veľkoobjemové kontajnery musia byť 2 – krát do roka umiestnené v obci, 
- biologický odpad sa nesmie uskladňovať v iných  nádobách iba na kompostovisku, 
- drobný stavebný odpad – miesto, ktoré určí obec (garáže), za poplatok, 
- textil – nádoby, 
- žumpy – 3 roky sa musia uskladňovat doklady o likvidovaní odpadu zo žúmp, 
- kompostovisko – bezplatné, 
- spôsob nahlasovania o nezákonom umiestnení odpadu, 
- priestupky (pokuta do výšky 1.500,- €). 

   Starosta obce predložil na schválenie návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a s drobnými odpadmi na území obce Ražňany. 
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Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

       Návrh bol jednohlasne schválený s jednou zmenou: prevádzkové kalendárne mesiace 
kompostoviska: 1.3. – 30.11.. 
 
 
K bodu 10. Rôzne. 
 
    P. Golodžej – predstavil projekt „Komunitné centrá“ – projekt „Take Away“. Povinné 
projekty – terénna práca, podpora predprim. vzdelávania a detí – asistenti v MŠ, 
vysporiadanie pozemkov pre MRK (geometrické vysporiadanie). Komunitná práca len 
v MRK. V mesiaci august by mali zverejniť výzvy. Predpokladaný začiatok projektov je od 
1.9.2016. Zamestnanci musia mať kvalifikačné predpoklady, v KC môže byť max. 6 
zamestnancov. 
 
     Starosta obce oboznámil poslancov s výzvou: Podpora dobudovania základnej technickej 
infraštruktúry – miestne komunikácie (cesty) v marginalizovaných rómskych komunitách,               
§ 2a písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z.. Dotácia je určená na podporu vybudovania, 
dobudovania a rekonštrukcie základnej technickej infraštruktúry – miestnych komunikácií, 
prístupových ciest a chodníkov k obydliam v marginalizovaných rómskych komunitách. 
   Za zapojenie sa do výzvy dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

      Za zapojenie do výzvy bolo jednohlasne schválené. 
 
 

- starosta obce informoval prítomných ohľadom prijímania detí do MŠ, 
- p. Kolarčík informoval ohľadom Čerešňobrania – znížiť počet kultúrnych akcíí 

(názory občanov), 
- p. hlavná kontrolórka – informovala sa ohľadom listu pre p. Cehelského, 

                                    -kontrola vyúčtovania PHM – vnútropodnikový predpis o 
navýšení nákladov na PHM o 20% s účinnosťou od 1.7.2016, 

      -     p. Zboray upozornil na psie exkrementy pri bytovke, 
 

- prerokovať problémy s p. Pekárom a p. Cehelským. 
 
 

K bodu 10. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 28.6.2016. 
(1- 10) 

1. Schválenie zmeny programu obecného zastupiteľstva (Uznesenie č. 22/2016). 
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2. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 (Uznesenie 
č. 23/2016). 

3. Vzatie na vedomie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k rozpočtu za rok 2015 
(Uznesenie č. 24/2016). 

4. Schválenie Záverečného účtu obce Ražňany za rok 2015 a celoročného hospodárenia bez 
výhrad (Uznesenie č. 25/2016). 

5. Vzatie na vedomie  zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 (Uznesenie č. 26/2016). 
6. Vzatie na vedomie  zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 (Uznesenie č. 27/2016). 
7. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 (Uznesenie č. 28/2016). 
8. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7 (Uznesenie č. 29/2016). 
9. Schválenie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Ražňany (Uznesenie č. 30/2016). 
10. Schválenie zapojenia do výzvy: Podpora dobudovania základnej technickej 

infraštruktúry – miestne komunikácie (cesty) v marginalizovaných rómskych 
komunitách, § 2a písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. (Uznesenie č. 31/2016). 
 

    Za uznesenie dávam hlasovať:  
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / / / / /  / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /      /  2 

    Obecné zastupiteľstvo vzalo uznesenie na vedomie. 
 
 
K bodu 9. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Ražňanoch. 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
 
Zapisovateľ: 
p. Adriana REPASKÁ             …………………………… 
 
Overovatelia: 
Igor REPASKÝ            …………………………… 
 
 
Ing. Jozef HORŇÁK   …………………………… 


