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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 9.9.2011 od 18.00 do 22.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Slavomír BALČÁK, 

Mgr. Kamil GOLODŽEJ, 
Ing. Jaroslav FUTEJ, 

     Martin KOLARČÍK, 
Jozef MAŠĽÁR, 

     Igor REPASKÝ, 
Ing. Vladimír STRAČIAK, 

     Ing. Marek ZBORAY, 
  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ 
  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ 
  - hlavný kontrolór: Mária GALEŠTOKOVÁ 
  - hostia:  - 
 
Neprítomní:                                      Imrich KARAFFA    
      
      
 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie projektu „Separovaný zber v obci Ražňany“. 
6. Schválenie dodatku k VZN č. 1/2008 o výške finančného príspevku zákonného zástupcu 
dieťaťa a žiaka na nákup potravín pre školské stravovacie zariadenie pri Materskej škole 
Ražňany. 
7. Schválenie dodatku k Zásadám odmeňovania poslancov. 
8. Schválenie Smernice o vyberaní a spôsobe platenia správnych poplatkov a iných poplatkov 
vyberaných obcou Ražňany. 
9. Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce Ražňany. 
10. Posúdenie žiadostí občanov. 
11. Rôzne. 
12. Schválenie uznesenia. 
13. 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 /  /  / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /  /      2 

 Program bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
 Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Annu BALČÁKOVÚ a overovateľov 
zápisnice p. Mgr. Kamila GOLODŽEJA a p. Igora REPASKÉHO. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR 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. Marek ZBORAY, Ing. Vladimír 
STRAČIAK a p. Martin KOLARČÍK. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  /  / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /  /      2 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 4. Kontrola uznesení. 
 
Uznesenie č. 9/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje realizáciu projektu Terénna sociálna práca v obci Ražňany. Žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok bola zaslaná a Fond sociálneho rozvoja potvrdil jej 
prijatie. Koncom mesiaca august Fond sociálneho rozvoja schválil žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok a momentálne sa pripravuje zmluva na podpis. 
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Uznesenie č. 16/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie a prípravu podmienok združenej investície 
medzi VÚC, mestom Sabinov a obcou Ražňany. Spracovaná štúdia realizovateľnosti 
a následne zaslaná na posúdenie jednotlivým dotknutým orgánom. Vyjadrenia dotknutých 
orgánov konštatujú, že pokiaľ budú splnené určité podmienky je možné danú stavbu 
realizovať. V mesiaci jún bola spracovaná projektová dokumentácia a začiatkom mesiaca 
september bude združená investícia medzi mestom Sabinov a obcou Ražňany prerokovaná 
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sabinove. 
Uznesenie č. 17/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje prípravu projektu zameraného na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek 
komunálnych odpadov. Podpísaná zmluva s agentúrou na vypracovanie projektu 
a spracovaný predbežný návrh na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálnych 
odpadov (traktor, čelný nakladač, traktorový náves, ramenový kontajnerový nosič 
a kontajnery). Výzva bola vyhlásená 20.6.2011 a momentálne prebieha príprava podkladov, 
ktoré budú zaslané do 23.9.2011. 
Uznesenie č. 18/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje ďalší postup pri realizácií protipovodňových opatrení. Z navrhovaných 
opatrení bolo zrealizované osadenie betónových priepustov pred domom p. Jána SOLÁRA 
(Surdok) a vyčistenie kanálových vpustí. 
Uznesenie č. 19/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje čiastočnú rekonštrukciu obecného rozhlasu - podanie žiadosti o poskytnutie 
dotácie v pôsobnosti MF SR. Podaná žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR. 
Žiadosť na dotáciu v sume 5 000,-€ bola schválená koncom mesiaca jún 2011 
a momentálne prebieha samotná rekonštrukcia obecného rozhlasu – zrealizovaná dolná 
časť obce. 
Uznesenie č. 22/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje dojednať nájomnú zmluvy s vlastníkom miestneho kultúrneho domu. Farský 
úrad v Ražňanoch súhlasí s predloženým návrhom OcZ a v najbližšej dobe pripraví zmluvu 
na podpis. 
Uznesenie č. 36/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje návrh o zámene pozemkov medzi p. Anton FABIÁNOM, Ražňany č. 229 a 
obcou Ražňany. Pripravujú sa podklady na zrealizovanie zámeny pozemkov. 
Uznesenie č. 37/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje zriadenie krytej priekopy v miestnej časti Rybník, kde je havarijný stav. 
Prebieha príprava realizácie. 
Uznesenie č. 42/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje Pracovný poriadok Obecného úradu v Ražňanoch. 
Uznesenie č. 43/2011 – splnené 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011. 
Uznesenie č. 44/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje zmenu platu starostu obce od 1.6.2011 v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. 
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest podľa § 3, 
ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za 
predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,98 podľa § 4 ods. l zákona. V zmysle § 4 ods. 2 
zákona sa zvyšuje plat o 11 %, čím sa dorovná pôvodný plat 1 691,-€ (o 1,-€ menej) 
v hrubom. 
Uznesenie č. 45/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ražňany za 
rok 2010. 
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Uznesenie č. 46/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje záverečný účet obce Ražňany za rok 2010. 
Uznesenie č. 47/2011 – splnené 
OcZ vzalo na vedomie oboznámenie so záznamami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
za I. polrok 2011. 
Uznesenie č. 48/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje žiadosť p. Mariána ELIAŠA na osadenie nerozbitného dopravného zrkadla na 
križovatke vedľa p. MIHOKA a p. TURLÍKA pri výjazde na hlavnú cestu smerom na 
Jarovnice. Je nutné predložiť žiadosť na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie v Prešove. 
Uznesenie č. 49/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky - Rozpočtové opatrenie č. 2 až 6. 
Uznesenie č. 50/2011 – splnené 
OcZ schvaľuje výmenu vchodových dverí do troch pavilónov MŠ a do Obecného úradu 
v Ražňanoch. 
 
 
K bodu 5. Schválenie projektu „Separovaný zber v obci Ražňany“. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie: 
 a) predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Životné prostredie, 
 prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.1: Podpora aktivít v oblasti 
 separovaného zberu na realizáciu projektu s názvom „Separovaný zber v obci 
 Ražňany“ s celkovými výdavkami na projekt vo výške 200 000 EUR a celkovými 
 oprávnenými výdavkami na projekt vo výške 200 000 EUR. 
 b) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových výdavkov na projekt t.j. 
 vo výške 10 000 EUR z vlastných zdrojov. 
 Za schválenie projektu „Separovaný zber v obci Ražňany“ dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  /  / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /  /      2 

 Projekt „Separovaný zber v obci Ražňany“ bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 6. Schválenie dodatku k VZN č. 1/2008 o výške finančného príspevku zákonného 
zástupcu dieťaťa a žiaka na nákup potravín pre školské stravovacie zariadenie pri 
Materskej škole Ražňany. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie dodatok k VZN č. 1/2008 o výške finančného 
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na nákup potravín pre školské stravovacie 
zariadenie pri Materskej škole Ražňany, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 1/2008 s platnosťou od 
1.10.2011 takto: 
 1. Článok 2 znie: 
  Obec Ražňany stanovuje nasledovne výšky príspevku podľa vekových  
  kategórií stravníkov: 
  a) MŠ denné – stravníci od 2 – 6 rokov 1,12,- € / deň, 
  b) ZŠ                stravníci od 6 – 11 rokov 0,95,- € / deň, 
  c) dospelí     1,12,- € / deň. 
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 Za dodatok k VZN č. 1/2008 dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  /  / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /  /      2 

 Dodatok k VZN č. 1/2008 bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 7. Schválenie dodatku k Zásadám odmeňovania poslancov. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie dodatok k Zásadám odmeňovania poslancov 
s účinnosťou od 1.10.2011, ktorý mení a dopĺňa Zásady odmeňovania poslancov takto: 
 1. V článku 2 ods. 4 sa doterajší koeficient mení z 2,2 na 1,98. 
 2. Článok 3 sa vypúšťa. 
 3. Článok 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: 
  5. Odmena nepatrí poslancovi, ktorý písomne vyhlásil, že svoj mandát bude 
  vykonávať bez odmeny. 
 4. Článok 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: 
  4. Odmena nepatrí členovi OcR, ktorý písomne vyhlásil, že svoj mandát bude 
  vykonávať bez odmeny. 
 5. Článok 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: 
  5. Odmena nepatrí predsedovi alebo členovi komisie obecného zastupiteľstva, 
  ktorý písomne vyhlásil, že svoj mandát bude vykonávať bez odmeny. 
 6. Článok 8 odsek 2 znie: 
  2. Zástupcovi starostu za vykonávanie úloh, ktorým ho poveril starosta obce 
  patrí polročná odmena vo výške 396,00 Eur. 
 7. Článok 8 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie: 
  9. Odmena nepatrí zástupcovi starostu, ktorý písomne vyhlásil, že svoj mandát 
  bude vykonávať bez odmeny. 
 Za dodatok k Zásadám odmeňovania poslancov dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  /  / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /  /      2 

 Dodatok k Zásadám odmeňovania poslancov bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 8. Schválenie Smernice o vyberaní a spôsobe platenia správnych poplatkov a 
iných poplatkov vyberaných obcou Ražňany. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie Smernice o vyberaní a spôsobe platenia 
správnych poplatkov a iných poplatkov vyberaných obcou Ražňany. 
 Za Smernice o vyberaní a spôsobe platenia správnych poplatkov a iných poplatkov 
vyberaných obcou Ražňany dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  /  / / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný  /  /      2 
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 Smernice o vyberaní a spôsobe platenia správnych poplatkov a iných poplatkov 
vyberaných obcou Ražňany boli jednohlasne schválené. 
 
 
K bodu 9. Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce Ražňany. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie Zásady hospodárenia s majetkom obce Ražňany. 
 Za Zásady hospodárenia s majetkom obce Ražňany dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / /  / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /      1 

 Zásady hospodárenia s majetkom obce Ražňany boli jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 10. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
 Posúdenie opodstatnenosti žiadosti a ich prípadné schválenie obecným 
zastupiteľstvom. 
 Starosta obce predložil sťažnosť p. Vincenta TUPTU, Ražňany 136 na zaťa susedu 
Jozefa Eliáša, Ražňany č. 145. P. Rastislav Tokár (zať p. Eliáša) od 5.júla 2011 začal 
parkovať kamión pri plote pod orechom, čím poškodzuje nielen orech, ale aj oporný múrik 
v plote p. Tuptu. 
            Stanovisko OcZ: P. Rastislav TOKÁR, Ražňany č. 145 bude prizvaný na Obecný 
úrad a starosta obce ho oboznámi so sťažnosťou p. Tuptu a upozorní ho, aby neparkoval 
kamión pri plote sťažovateľa. 
 
            Starosta obce predložil žiadosť (bola doručená dňa 4.7.2011) DHZ Ražňany 
o zabezpečenie a úhradu dopravy do Vyšného Mirošova za účelom účasti na súťaži -Šarišský 
pohár, ktorá sa konala dňa 20.8.2011 a oznámil poslancom OcZ, že bol pre súťažiacich 
objednaný autobus v cene 204,- € bolo im  vyplatené štartovné v cene 40,- €. 
 
            Starosta obce predložil žiadosť p. Mareka HUĽU, Sabinov,  Kpt. Nálepku 215/22 
o schválenie otváracích hodín prevádzky Bar RAŽŇANY: 
                                    Pondelok:          15:00 – 22:00 
                                    Utorok:              15:00 – 22:00 
                                    Streda:               15:00 – 22:00 
                                    Štvrtok:             15:00 – 22:00 
                                    Piatok:               15:00 – 00:00 
                                    Sobota:              15:00 – 00:00 
                                    Nedeľa:             15:00 – 23:00 
             
 Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / /  / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /      1 

 Žiadosť bola jednohlasne schválená. 
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 Starosta obce predložil žiadosť p. Doc. PhDr. Mariána VIZDALA, CSc. a p. PhDr. 
KARABINOŠA o poskytnutie finančného príspevku vo výške 300,- € na realizáciu 
archeologického výskumu v polohe Farské, k. ú. Ražňany, ktorý realizuje Pamiatkový úrad 
SR v spolupráci s Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove v sezóne august – 
september 2011. 
 
 Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za  /       / 2 

Proti /  /  / / / /  6 

Zdržal sa           

Neprítomný    /      1 

 Žiadosť nebola schválená. 
 
         Starosta obce predložil  čestné prehlásenia p. Mgr. Kamila GOLODŽEJA a p. Slavomíra 
BALČÁKA, že mandát poslanca budú vykonávať bez odmeny. 
        Poslanci OcZ to berú na vedomie. 
 
 Starosta obce predložil sťažnosť p. Vincenta NOVOTNÉHO, Ražňany č. 135 na stav 
a umiestnenie stavieb (garáž a plechový prístrešok) a živého plota, ktorých vlastníkom je             
p. Vincent TUPTA, Ražňany č. 136. 
            Stanovisko OcZ: Starosta obce zvolá stavebné konanie cez Spoločný stavebný úrad 
Sabinov v zastúpení p. VANĎZURU. 
 
  
K bodu 11. Rôzne. 
 
 Starosta obce predložil na schválenie Rozhodnutie o výške mesačného príspevku 
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktoré znie: 
 Obec Ražňany ako zriaďovateľ Materskej školy v Ražňanoch upravuje podľa § 28 
ods. 4, 5, 7 a 8 Zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
z 22.5.2008 výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu za pobyt 
dieťaťa v materskej škole s platnosťou od 1.10.2011 takto: 
 a) výška mesačného príspevku za dieťa za celodenný pobyt je 5,- €, 
 b) znižuje  výšku príspevku deťom s poldennou edukačnou činnosťou v materskej 
 škole na 3,- € / mesiac, 
 c) odpúšťa príspevok dieťaťu jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
 d) odpúšťa príspevok dieťaťu, ktorého rodič je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, 
 e) odpúšťa príspevok dieťaťu, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na 
 viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo 
 rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, 
 f) odpúšťa príspevok dieťaťu, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských 
 prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom 
 alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca 
 pomernú časť určeného príspevku. 
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 Za Rozhodnutie o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 
úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / /  / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /      1 

 Rozhodnutie o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 
za pobyt dieťaťa v materskej škole bolo jednohlasne schválené. 
 
 
 Starosta obce informoval prítomných o: 

- schválení terénnej sociálnej práci 
- dňa 7.9.2011 nadobudla právoplatnosť kolaudácia verejného vodovodu a kanalizácie 
- začiatku prác – smer Uz. Šalgov (Krajňák, Paľa) 
- Revitalizácii krajiny – končí 31.10.2011 
- asfaltovaní ( Surdok – Jednota) firmou EKOSVIP – recyklovaný asfalt, cesta bude 

fakturovaná VVS, obec zaplatí 6.060,- € 
- výmene plastových okien v MŠ a na Obecnom úrade 
- o vyplatení 1. splátky p. Kvašňákovi za kúpené pozemky a o podaní žiadosti o vklad 

do katastra nehnuteľností 
- vytýčení ornej pôdy (nanovo) 
- realizácií rozhlasu v spodnej časti obce 
- nemoci zamestnanca p. Kostolníka (od 1.8.2011), je potrebné prijať zamestnanca             

na zastupovanie 
- návrhu na vysporiadanie pozemkov na ihrisku 
- o bytovej výstavbe – smer Uz. Šalgov 
- rómskej problematike v Ostrovanoch: 
                 -  rodinný dom postavený v katastri obce Ražňany bez povolenia – stavba je 

pozastavená, kým nebudú splnené požiadavky farského úradu Ražňany 
- kultúrnych podujatiach – minifutbale a výlete do Tatier 
 
      Hlavná kontrolórka p. Bc. Mária GALEŠTOKOVÁ oboznámila prítomných 
s kontrolou PHM a o nedoplatkoch na daniach z nehnuteľnosti a vývoze TKO. 
 

 
  
K bodu 12. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 9.9.2011. 
(1 – 8 ) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 

1. Schválenie projektu „Separovaný zber v obci Ražňany“ (Uznesenie č. 51/2011). 
2. Schválenie dodatku k VZN č. 1/2008 o výške finančného príspevku zákonného 

zástupcu dieťaťa a žiaka na nákup potravín pre školské stravovacie zariadenie pri 
Materskej škole Ražňany (Uznesenie č. 52/2011). 

3. Schválenie dodatku k Zásadám odmeňovania poslancov (Uznesenie č. 53/2011). 
4. Schválenie Smernice o vyberaní a spôsobe platenia správnych poplatkov a iných 

poplatkov vyberaných obcou Ražňany (Uznesenie č. 54/2011). 
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5. Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce Ražňany (Uznesenie č. 55/2011). 
6. Schválenie otváracích hodín prevádzky Bar RAŽŇANY: 

                                    Pondelok:          15:00 – 22:00 
                                    Utorok:              15:00 – 22:00 
                                    Streda:               15:00 – 22:00 
                                    Štvrtok:             15:00 – 22:00 
                                    Piatok:               15:00 – 00:00 
                                    Sobota:              15:00 – 00:00 
                                    Nedeľa:             15:00 – 23:00 

       (Uznesenie č. 56/2011). 
7. Neschválenie finančného príspevku vo výške 300,- € na realizáciu archeologického 

výskumu v polohe Farské, k. ú. Ražňany, ktorý realizuje Pamiatkový úrad SR 
v spolupráci s Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove v sezóne august 
– september 2011 (Uznesenie č. 57/2011). 

8. Schválenie Rozhodnutia o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na 
čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole (Uznesenie č. 58/2011). 

 
 Za uznesenie dávam hlasovať: 
 BALČÁK FUTEJ GOLODŽEJ KARAFFA KOLARČÍK MAŠĽÁR REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / /  / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný    /      1 

 Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
 
 
K bodu 13. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil ustanovujúce zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva v RAŽŇANOCH. 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
Zapisovateľka: 
 
p. Anna BALČÁKOVÁ  …………………………… 
  
 
Overovatelia: 
 
Mgr. Kamil GOLODŽEJ  …………………………… 
 
p. Igor REPASKÝ   …………………………… 
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Obecné zastupiteľstvo v obci Ražňany, v zmysle zákona č. 369/90 Z.z. O obecnom 
zriadení § 11 ods. 4 písm. k), v znení neskorších predpisov a zákona č. 253/1994 Z. z. O 
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov vydáva tieto 
ZÁSADY ODME ŇOVANIA POSLANCOV 
Článok 1 
Úvodné ustanovenia 
1. Tieto „Zásady odmeňovania poslancov“ (ďalej sa uvádza len: Zásady odmeňovania) 
sa vzťahujú na starostu Obce Ražňany, na poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ražňany, 
hlavného kontrolóra Obce Ražňany a členov stálych a dočasných komisií zriadených 
obecným zastupiteľstvom. Zásady odmeňovania upravujú ich odmeňovanie. 
2. Funkcia poslanca Obecného zastupiteľstva obce Ražňany sa zásadne vykonáva bez 
prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. 
3 Za výkon funkcie poslanca vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie 
patrí odmena. 
4. Poslancovi patrí aj náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom 
funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov 
v pracovnom pomere. 
Článok 2 
Plat starostu obce 
1. Platové pomery starostu obce upravuje zák. SNR č. 253/1994 Z. z. O právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov . 
2. Starosta obce Ražňany vykonáva funkciu na plný úväzok. 
3. Starostovi obce, patrí plat v plnej miere zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej 
funkcie. 
4. Starostovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania patrí plat, 
ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok 
a príslušného koeficientu (pre obec Ražňany je koeficient 1,98) podľa § 4 ods. 1 zákona č. 
253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov a úväzku na ktorý sa funkcia vykonáva, 
zaokrúhlený smerom nahor na celé Euro, začínajúc 1. dňom mesiaca, v ktorom zložil 
predpísaný sľub. Plat starostu nemôže byť nižší ako je ustanovené v prvej vete v tomto 
odseku. 
5. Plat sa každoročne upravuje k 31. marcu a vypláca sa spätne od l. januára 
príslušného roka. 
Článok 3 
Odmena starostu obce 
1. Obecné zastupiteľstvo na návrh poslancov v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. O 
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest rozhoduje 
s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie, o poskytnutí odmien až do výšky 
50 % platov za obdobie, za ktoré sa táto poskytuje alebo mimoriadnu odmenu za činnosť 
vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, pri 
ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku a pri odstraňovaní ich následkov. 
2. Výšku odmeny pre starostu obce Ražňany v percentách a za aké obdobie, schvaľuje 
uznesením Obecné zastupiteľstvo obce Ražňany. 
3. Výšku odmeny zástupcu starostu obce navrhuje starosta a schvaľuje ju obecné 
zastupiteľstvo uznesením. 
Článok 4 
Plat hlavného kontrolóra obce 
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1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Jeho úlohou je vykonávať kontrolu 
v zmysle § 18d, § 18e, § 18f zákona č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. Do funkcie ho volí obecné zastupiteľstvo na dobu určitú 6 rokov. Za výkon 
funkcie mu patrí plat v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. § 18c. Plat hlavného kontrolóra je 
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci 
kalendárny rok, vyčíslenej na základe Štatistického úradu SR a príslušného koeficientu (pre 
obec Ražňany je koeficient 1,54) s prihliadnutím na výšku pracovného úväzku. 
2. Plat sa každoročne upravuje k 31. marcu a vypláca sa spätne od l. januára 
príslušného roka. 
3. Obecné zastupiteľstvo môže podľa § 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Z.z. O 
obecnom zriadení schvaľovať hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu až do výšky 30 % z 
jeho mesačného platu. O poskytnutí odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo za 
uplynulé obdobie. 
Článok 5 
Odmena poslanca 
1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného 
pomeru. 
2. V zmysle §25 ods. 9) zákona č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov možno poslancovi poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a 
časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov. 
a) Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý sa zúčastnil na celom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva patrí odmena v sume 10,00 Eur. 
b) Poslancovi za neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva odmena nepatrí. 
c) Poslancom obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, 
zohľadňujúc ich prácu a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie obecného 
zastupiteľstva, príprave VZN, vnútorných noriem obce, ako aj s prihliadnutím na ich aktivity 
môže byť jeden raz v roku na návrh starostu po schválení obecným zastupiteľstvom, 
vyplatená mimoriadna odmena. 
d) Poslancom, ktorí vo svojom voľnom čase vykonajú výnimočnú činnosť (napr. pri 
odstraňovaní následkov živelných pohrôm, záchranu života, vysoko prospešnú vec pre obec a 
podobne) môže byť jeden raz v roku na návrh starostu po schválení obecným zastupiteľstvom, 
vyplatená mimoriadna odmena. 
3. Odmena poslancovi sa vypláca polročne, a to v nasledujúci výplatný termín po 
skončení polroka podľa Čl. 5 ods. 2. písm. a), 1 krát ročne podľa Čl. 5 ods. 2. písm. c) a d). 
4. Vyplatenie jednotlivých odmien sa vzájomne nevylučuje. 
5. Odmena nepatrí poslancovi, ktorý písomne vyhlásil, že svoj mandát bude vykonávať bez 
odmeny. 
Článok 6 
Odmena člena obecnej rady 
1. Poslancovi, ktorý je členom Obecnej rady v Ražňanoch (ďalej len „OcR“) patrí 
k poslaneckej odmene podľa Čl. 5 týchto zásad odmeňovania aj odmena za každú účasť na 
rokovaní OcR, a to vo výške 10,00 Eur. 
2. Odmena členovi OcR sa vypláca polročne. 
3. Členovi OcR za neúčasť na rokovaní odmena nepatrí. 
4. Odmena nepatrí členovi OcR, ktorý písomne vyhlásil, že svoj mandát bude vykonávať bez 
odmeny. 
Článok 7 
Odmena predsedov a členov stálych a dočasných komisií obecného zastupiteľstva 
1. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie obecného zastupiteľstva, patrí odmena 
vo výške 6,00 Eur za každé zasadnutie predmetnej komisie, výsledkom ktorého je iniciatívny 
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návrh, poradné stanovisko alebo splnenie konkrétnej kontrolnej úlohy. Podkladom pre 
vyplatenie odmeny je výpis zo zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom 
bol výstup práce komisie prerokovaný a prezenčná listina zo zasadnutia komisie. 
2. Členovi komisie obecného zastupiteľstva, patrí odmena vo výške 4,00 Eur za každú 
účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva, výsledkom ktorého je iniciatívny návrh, 
poradné stanovisko alebo splnenie konkrétnej kontrolnej úlohy. Podkladom pre vyplatenie 
odmeny je výpis zo zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom bol výstup 
práce komisie prerokovaný a prezenčná listina zo zasadnutia komisie. 
3. Členovi komisie – zamestnancovi obce v prípade činnosti komisie počas pracovnej 
doby mu odmena za túto dobu nepatrí. 
4. Odmena sa vypláca 1 krát ročne. 
5. Odmena nepatrí predsedovi alebo členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý písomne 
vyhlásil, že svoj mandát bude vykonávať bez odmeny. 
 
Článok 8 
Odmena zástupcu starostu 
1. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom 
poverení. 
2. Zástupcovi starostu za vykonávanie úloh, ktorým ho poveril starosta obce patrí 
polročná odmena vo výške 396,00 Eur. 
3. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu (ak zanikol mandát starostu pred 
uplynutím funkčného obdobia, až do zloženia sľubu novozvoleného starostu), patrí plat 
v zmysle ust. § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
4. Zástupcovi starostu s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho funkcie, zohľadňujúc 
jeho prácu a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva, 
príprave VZN, vnútorných noriem obce, ako aj s prihliadnutím na jeho aktivity môže byť 
jeden raz v roku na návrh starostu po schválení obecným zastupiteľstvom, vyplatená 
mimoriadna odmena. 
5. Zástupcovi starostu, ktorý vo svojom voľnom čase vykonáva výnimočnú činnosť 
(napr. pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, záchranu života, vysoko prospešnú vec 
pre obec a podobne) môže byť jeden raz v roku na návrh starostu po schválení obecným 
zastupiteľstvom, vyplatená mimoriadna odmena. 
6. Vyplatenie jednotlivých odmien podľa Čl. 8 ods. 4. a 5. sa vzájomne nevylučuje. 
7. Odmena zástupcovi starostu sa vypláca polročne, a to v nasledujúci výplatný termín 
po skončení polroka podľa Čl. 8 ods. 2., 1 krát ročne podľa Čl. 8 ods. 4. a 5. 
8. Zástupcovi starostu sa nevypláca odmena v súlade s článkom 5, 6 a 7. 
9. Odmena nepatrí zástupcovi starostu, ktorý písomne vyhlásil, že svoj mandát bude 
vykonávať bez odmeny. 
 
Článok 9 
Zúčtovanie odmien poslancov a členov komisií 
1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov podľa Čl. 5 ods. 2. písm. a), Čl. 6 ods. 
1. týchto Zásad odmeňovania, sú prezenčné listiny zo zasadnutí orgánov obecného 
zastupiteľstva a obecnej rady. Odmena poslancovi sa vypláca polročne, a to v nasledujúci 
výplatný termín po skončení polroka. 
2. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov Čl. 5 ods. 2. c) a d) týchto Zásad 
odmeňovania, je návrh starostu po schválení obecným zastupiteľstvom. Odmena sa vypláca 1 
krát ročne. 
3. Podkladom na zúčtovanie odmien predsedov - poslancov a členov komisií podľa Čl. 
7 ods. 1., 2. týchto Zásad odmeňovania, je výpis zo zápisnice zo zasadnutia obecného 
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zastupiteľstva, na ktorom bol výstup práce komisie prerokovaný a prezenčná listina zo 
zasadnutia komisie. Odmena sa vypláca 1 krát ročne. 
4. Podkladom pre zúčtovanie odmeny poslancovi – zástupcovi starostu je písomné 
poverenie rozsahu úloh, ktorým ho poveril starosta. Odmena sa vypláca 1 krát polročne. 
5. Podkladom pre zúčtovanie odmeny poslancovi – zástupcovi starostu Čl. 8 ods. 4. 
a 5. týchto Zásad odmeňovania, je návrh starostu po schválení obecným zastupiteľstvom. 
Odmena sa vypláca 1 krát ročne. 
Článok 10 
Záverečné ustanovenia 
1. Zásady odmeňovania boli prerokované a schválené na riadnom obecnom 
zastupiteľstve dňa 25.1.2011 a nahrádzajú odmeňovací poriadok obce zo dňa 30.6.2003. 
Zmena v Zásadách odmeňovania bola upravená z dôvodu novelizácie zákona O obecnom 
zriadení. 
2. Zmeny a doplnky týchto Zásad odmeňovania schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 
3. Zásady odmeňovania poslancov nadobúdajú účinnosť od 25.1.2011 
V Ražňanoch dňa 25.1.2011 
Radovan ROKOŠNÝ 
starosta obce 
Plán zasadnutí obecnej rady (OcR) a obecného zastupiteľstva (OcZ) 
Plán zasadnutí 2011 
OcR 14.1. 11.2. 11.3. 15.4. 13.5. 17.6. 26.8. 14.10. 2.12. 
OcZ 5.1. 25.1. 25.2. 25.3. 29.4. 27.5. 1.7. 9.9. 28.10. 16.12. 
V Ražňanoch dňa 25.1.2011 
Radovan ROKOŠNÝ 
starosta obce 


