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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 29.3.2016 od 18.30 do 20.00 hod. 

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

Slavomír BALČÁK, 
Ing. Jozef HORŇÁK, 

                                                           Martin KOLARČÍK, 
  Valéria PAVÚKOVÁ, 
                                                           Ing. Peter POLOHA,                                  
                                                           Martin ZBORAY. 
             - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Martin KOLARČIK 
             - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 
  - hostia:                        
Neprítomní:                          Igor REPASKÝ, 
                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK. 
                                                           
 
    
 
Program: 
 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Prerokovanie pripomienok občanov k Územnému plánu obce – Zmeny a doplnky 
4/2016 . 
5. Rôzne. 
6. Schválenie uznesenia. 
7. Záver. 
 
 
Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 
 
K bodu 1. Otvorenie. 
 
 Starosta obce privítal poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a oboznámil ich s 
 programom: 
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            Za programu dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / /   / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       / /  2 

            Programu bol jednohlasne schválený. 
 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
            Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Martina KOLARČÍKA a overovateľov 
zápisnice p. Martina ZBORAYA a Ing. Jozefa HORŇÁKA. 
 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: p. Slavomír BALČÁK, Ing. Karol BALČÁK 
a Ing. Peter POLOHA. 
          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 4. Prerokovanie pripomienok občanov k územnému plánu obce – Zmeny 
a doplnky č. 4/2016. 
 
     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva pripomienky občanov 
k územnému plánu obce – Zmeny a doplnky 4/2016 a návrh na rozhodnutie o námietkach 
a pripomienkach, ktorý vypracoval Ing. Stanislav Imrich:  
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POR.Č. MENO 
A PRIEZVISKO,  

STANOVISKO 
ZO DŇA 

PRIPOMIENKY NÁVRH NA ROZHODNUTIE 
O NÁMIETKACH A 
PRIPOMIENKACH 

1. Peter Tuleja 18.2.2016 1. Žiadam zachovať 
poľnú cestu z ul. Pečovec 
do Bikoša v pôvodnom 
smere tak ako je 
zakreslené v platnom 
územnom pláne obce 
Ražňany. 
2.Vytvoriť prístupovú 
komunikáciu z ul. 
Pečovec smerom k ihrisku 
v požadovanej min. šírke 
cesta 5,5m, chodník 1,5 m 
..... pás 1,0 m na uloženie 
verejného osvetlenia 
a DTL. 
3.Sprístupniť plochu 
(trojuholníkova) za 
navrhovanou novou IBV. 
4. Navrhujem spracovať 
územnoplánovaciu 
dokumentáciu zóny 
s riešením komunikácie, 
inž. Sieti. 
5. Za ul. Pečovec riešiť 
odvedenie povrchových 
vôd pri dažďoch pri 
topení snehu – záplavová 
oblasť (veľké zberné 
územie). 
 

Pripomienky uvedené v bodoch 1a 4 
neakceptované .     Pripomienky 
uvedené v bodoch 2,3 a 5 sú 
akceptované a v návrhu  dopracované 
podľa platnej legislatívy / doplnené 
regulatívy / 
 Opakované prerokovanie 
zamietnutých pripomienok sa 
uskutočnilo dňa 14.04.2016 
 Vedenie cesty definovanej v bode 1 je 
čiastočne odklonené / viď. kópia 
náložky č. 21 v prílohe / a s týmto  
riešením naďalej počíta . Riešiť ÚPN 
zóny pre lokalitu v navrhovanom 
rozsahu nie je v zmysle platnej 
legislatívy potrebné a ani ekonomicky 
účelne . Je to ďalší stupeň ÚPN-O , 
ktorý by sa mohol schvaľovať až po 
schválení navrhovaných zmien .  

2. Anton Tuleja 18.2.2016 1. IBV za Pečovcom 
začať až od piatej parcely 
, tieto plochy 
preklasifikovať ako 
ostatné plochy nie 
stavebné parcely. 
2. Ďalej žiadam riešiť 
zachytenie dažďových 
vôd ako bude 
zabezpečený prístup 
k plochám trojuholník za 
záhradami. 
3. Nesúhlasím 
s preložením cesty ku 
Bykošu. 
 

 Pripomienky uvedené v bodoch 1a 3  
neakceptované .     Pripomienka 
uvedená v bode 2 je akceptované a 
v návrhu  dopracovaná  podľa platnej 
legislatívy / doplnené regulatívy / 
a doplnený výhľad pre miestnu 
obslužnú komunikáciu do záhrad.  
Opakované prerokovanie 
zamietnutých pripomienok sa 
uskutočnilo dňa 14.04.2016 
Návrh na zmenšenie plochy pozemkov 
rodinných domov / bod 1 /  nie je 
opodstatnený a vyvolal by ďalšie 
protinávrhy .    
Vedenie cesty definovanej v bode 3 je 
čiastočne odklonené / viď. kópia 
náložky č. 21 v prílohe / a s týmto  
riešením naďalej počíta .  

3. Mária Hudáková 18.2.2016 Zachovať prístupovú 
cestu smer Bikoš. 
 

Pripomienka neakceptovaná . 
  Opakované prerokovanie 
zamietnutých pripomienok sa 
uskutočnilo dňa 14.04.2016  
Vedenie cesty definovanej v bode 3 je 
čiastočne odklonené / viď. kópia 
náložky č. 21 v prílohe / a s týmto  
riešením naďalej počíta .  
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4. František Mathia 18.2.2016 
 
 
 
 
 
24.2.2016 

Zachovať pôvodnú cestu 
smer Bikoš. Prvé tri 
parcely od Pečovca 
preklasifikovať ako iné 
plochy (park, športovisko, 
detské ihrisko, atď.) 
Ruším námietku podanú 
dňa 18.2.2016 a súhlasím 
s odklonom poľnej cesty 
na pozemok 737/6. 

Berieme na vedomie . 

 
 
      Za návrh  vyhodnotenia pripomienok občanov Ing. Stanislavom Imrichom z prerokovania 
návrhu zmien a doplnkov ÚPNO – Ražňany č. 4/2016 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 5. Rôzne. 
 
         
        Ing. Jozef Horňák navrhuje vyzvať majiteľov pozemkov (na hornom konci – od kríža po 
p. Gaľu) k úprave a vykoseniu zelených pásov. 
        Ing. Peter Poloha navrhuje zákaz parkovania na obecných chodníkoch.     
 
          
 
K bodu 6. Schválenie uznesenia. 
 
                                 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 29.3.2016. 
(1) 
1. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom vyhodnotenia pripomienok občanov Ing. 
Stanislavom Imrichom z prerokovania návrhu zmien a doplnkov ÚPNO – Ražňany č. 4/2016 
(Uznesenie č. 11/2016).  
 

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

Za / / / / / /   / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       / /  2 

   Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
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K bodu 7. 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. Jozef HORŇÁK               …………………………… 
 
 
Martin ZBORAY   …………………………… 
 


