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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 3.6.2016 od 19.30 do 21.30 hod. 

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

Slavomír BALČÁK, 
Ing. Jozef HORŇÁK, 

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

Ing. Vladimír STRAČIAK,                                           
                        - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ 
             - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ. 
  - hostia:                        
                             
Neprítomní:                          Martin ZBORAY.                                               
                                                            
                                                           
 
    
 
Program: 
 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie zmeny a doplnky Územného plánu č. 4/2016. 
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 a oboznámil ich 
s programom. 
 
 
            Za programu dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

            Program bol jednohlasne schválený. 
 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
            Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Annu BALČÁKOVÚ a overovateľov 
zápisnice p. Slavomíra BALČÁKA a p. Igora REPASKÉHO. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

 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: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
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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 - plnené 
Schválenie zmeny územného plánu obce Ražňany v lokalite HUSOMEDZE z dôvodu 
výstavby rodinných domov. 
Uznesenie č. 80/2015 - plnené 
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. 12/2016 - splnené 
Schválenie zapojenia sa do projektu: Medzinárodná spolupráca v oblasti záchrany ľudského 
zdravia a života pri nehodách a prírodných katastrofách. 
Uznesenie č. 13/2016 - splnené 
Schválenie prípravy projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie zamerané na Zvýšenie 
kapacít infraštruktúry materských škôl. 
Uznesenie č. 14/2016 - splnené 
Vzatie na vedomie  zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1. 
Uznesenie č. 15/2016 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2. 
Uznesenie č. 16/2016 - splnené 
Vzatie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3. 
Uznesenie č. 17/2016 - plnené 
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 - plnené 
Schválenie predaja elektrocentrály za cenu vo výške 150,- €. 
Uznesenie č. 19/2016 - splnené 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s návrhom obce Ostrovany  so zámenou pozemkov. 
 
 
K bodu 5. Schválenie zmeny a doplnky Územného plánu č. 4/2016 
 
                  Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie zmeny 
a doplnky Územného plánu č. 4/2016 a VZN č. 1/2016 obce Ražňany: 
        Dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 
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          Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch podľa  §11 ods. 4  zákona o obecnom zriadení                  
č. 369/1990 zb. v zn. nesk. predpisov / ďalej len zákon o obecnom zriadení /a §26 ods. 3 a 
§27 ods. 3 stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení / ďalej len stavebný zákon /: 
 schvaľuje  
a) v súlade s § 11 ods. 4 písm. c/  zákona o obecnom zriadení, Zmeny a doplnky 4/2016 ÚPN-

O Ražňany  vypracované ateliérom MINOR PLAN architektonickou kanceláriou – Ing. 
arch. Stanislavom Dučajom , PETÖFIHO 14, Prešov,  

b) v súlade s § 11 ods. 4 písm. g/ zákona o obecnom zriadení, Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 1/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť.   

 
 
K bodu 6. Posúdenie žiadosti občanov. 
      
         Starosta obce predložil žiadosť CZŠ školy sv. Demetra, Ražňany o riešenie 
bezpečnostnej situácie pred základnou školou. Osadenie terajšieho dopravného značenia 
(zákaz prejazdu) nie je postačujúce. 
        Starosta obce oboznámil prítomných, že oslovil projektanta v odbore cestnej dopravy, 
ktorý navrhne riešenie bezpečnosť situácie pred základnou školou. 
        Poslanci OcZ vzali na vedomie túto žiadosť.         
 
          Starosta obce predložil žiadosť CZŠ školy sv. Demetra, Ražňany o orezanie stromov. 
Stromy rastú v tesnej blízkosti školského pozemku (za plotom, pod školou), konáre 
prečnievajúce na školský pozemok zasahujú do vedenia, sú oslabené a spráchnivené 
a ohrozujú bezpečnosť pri výchovno – vzdelávacom procese. 
          Starosta obce oboznámil prítomných, že bol preveriť skutkový stav, súhlasí s orezaním 
stromov. Tieto práce vykonajú pracovníci obecného úradu. 
          Poslanci OcZ vzali na vedomie túto žiadosť.         
 
 
K bodu 7. Rôzne. 
 
      Starosta obce informoval prítomných o: 

- vypracovanej projektovej dokumentácii – chodník Futej až Kišeľa, rozpočet chodníka 
je 51.103, 18 €, dĺžka chodníka je 255 m, 

- prácach, ktoré boli dokončené na miestnom potoku firmou so strojom, vyčistený potok 
po mostík (bolo vyvezených 11 tatier), 

- oplotení na cintoríne, 
- úprave v oddychovej zóne pri studničkách (rečistenie potrubia). 
 

      Starosta obce otvoril tému ohľadom nájmu spoločenského pavilónu p. Gregovi, ktorý pod 
záštitou o. z. SHOW DANCE vyučuje deti spoločenské tance. 

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

Za / / /   / / /  6 

Proti           

Zdržal sa     /     1 

Neprítomný    /     / 1 

       Poslanci schválili odpustenie nájmu spoločenského pavilónu o. z. SHOW DANCE, pod 
podmienkou, že deti, ktoré navštevujú tanečný krúžok budú vystupovať na obecných akciách. 
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       Poslanci diskutovali o firme INTERFARM – o postrekovaní polí a následnom znečistení 
životného prostredia. Starostu obce poverili napísať list o častom postrekovaní a postrekovaní 
za veterného počasia firme INTERFAM a Okresnému úradu v Sabinove, odboru životného 
prostredia. 
 
P. Repaský sa informoval ohľadom cesty okolo MŠ, ktorá je v dezolátnom stave. 
 
Starosta obce predložil poslancom fotografický návrh autobusovej zastávky, taktiež ich 
informoval o novom VZN o odpadoch, ktoré má byť schválené do 30.6.2016. 
 
P. Balčák K. sa informoval o stavbe v rómskej osade. 
  
 K bodu 8. Schválenie uznesenia. 
 
                 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 3.6.2016. 
(1- 2) 

1. Schválenie zmeny a doplnky Územného plánu č. 4/2016 a VZN č. 1/2016 obce Ražňany, 
ktorým sa vyhlasuje jeho záväzná časť (Uznesenie č. 20/2016). 

2. Schválenie odpustenia nájmu spoločenského pavilónu o. z. SHOW DANCE, pod 
podmienkou, že deti, ktoré navštevujú tanečný krúžok budú vystupovať na obecných 
akciách (Uznesenie č. 21/2016). 
 

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

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

    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. Anna BALČÁKOVÁ             …………………………… 
 
Overovatelia: 
Igor REPASKÝ            …………………………… 
 
 
Slavomír BALČÁK   …………………………… 


