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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 23.11.2018 od 17.30 do 23.00 hod. 

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

                Bc. Imrich HORŇÁK, 

 Ing. Jozef HORŇÁK, 

 Gabriel JUSKO, 

 Viliam KIŠEĽA, 

     Martin KOLARČÍK, 

  Ing. Peter POLOHA, 

     Peter SOLÁR,     

  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  

  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ 

  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 

  - hostia:  Bc. Adriana REPASKÁ 

                                                           Mária NAGYOVÁ 

Neprítomní:                                       Ing. Vladimír STRAČIAK 

 

Program: 

1. 1. Otvorenie zasadnutia. 

a) určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, 

b) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva zo dňa 

10.11.2018 a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva, 

c)  zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, 

d)  zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, 

e)  vystúpenie  starostu. 

 

Prestávka 10 minút 

 

2.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

3.   Voľba návrhovej komisie. 

4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

5.   Poverenie poslanca, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu. 

6.   Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 

7.   Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov. 

8.   Určenie platu starostu obce. 

9.   Schválenie zásad odmeňovania poslancov.  

10. Územný plán obce – Zmeny a doplnky 5/2018. 

11. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce. 

12. Rôzne. 
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13. Interpelácie. 

14. Schválenie uznesenia. 

15. Záver.      

  

 

 

 

Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

 

K bodu 1. Otvorenie. 

 

 Starosta obce privítal poslancov na ustanovujúcom zasadnutí OcZ.  

a) Starosta určil za zapisovateľa p. Annu BALČÁKOVÚ a za overovateľov zápisnice           

Ing. Petra POLOHU a Ing. Jozefa HORŇÁKA. 

b) Predsesa okrskovej volebnej komisie p. Mária NAGYOVÁ oboznámila prítomných 

s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10.11.2018. 

c) Novozvolený starosta obce p. Radovan ROKOŠNÝ zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce. 

d) Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Karol BALČÁK, Bc. Imrich 

HORŇÁK, Ing. Jozef HORŇAK, p. Gabriel JUSKO, p. Viliam KIŠEĽA, p. Martin 

KOLARČÍK,  Ing. Peter POLOHA, p. Peter SOLÁR a Ing. Vladimír STRAČIAK 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

e) Vystúpenie novozvoleného starostu Radovana ROKOŠNÉHO. 

Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch 

1. berie na vedomie 

a) výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

b) vystúpenie novozvoleného starostu 

2. konštatuje, že 

a) novozvolený starosta obce p. Radovan ROKOŠNÝ zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce, 

b) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Ing. Karol BALČÁK, Bc. Imrich HORŇÁK, Ing. Jozef 

HORŇAK, p. Gabriel JUSKO, p. Viliam KIŠEĽA, p. Martin KOLARČÍK,  Ing. Peter 

POLOHA a p. Peter SOLÁR. 

 

 

 

K bodu 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

             Starosta obce oboznámil poslancov s programom ustanovujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva a uviedol, že obecné zastupiteľstvo je uznášajúceho schopné. 

 Za program dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

 Program bol jednohlasne schválený. 
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K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 

  Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Peter SOLÁR, p. Martin KOLARČÍK,             

Ing. Karol BALČÁK. 

 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

              Starosta obce navrhol poveriť poslanca Ing. Vladimíra STRAČIKA, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupitelstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 

prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

              Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

              Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

 

K bodu 5. Poverenie poslanca, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu. 

 

              Starosta obce poveril za zástupcu starostu obce p. Martina KOLARČÍKA. 

 

 

 

 

K bodu 6. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 

 

 

             Starosta obce navrhol zriadiť Obecnú radu a voľbu jej členov.  

              Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

              Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch 

A. zriaďuje 

obecnú radu 

B. volí za členov obecnej rady 

Ing. Vladimíra STRAČIAKA,  p. Martina KOLARČÍKA a Ing. Petra POLOHU. 
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K bodu 7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov. 

 

     Starosta obce navrhol zriadiť Komisiu pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru                      

a Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

1. Komisia pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru: 

Predseda: Ing. Jozef HORŇÁK 

Členovia poslancov: Bc. Imrich HORŇÁK, p. Gabriel JUSKO, Ing. Peter POLOHA  

 

2. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov: 

Predseda: Ing. Karol BALČÁK 

Členovia poslancov: p. Viliam KIŠEĽA, p. Peter SOLÁR 

     

                 

    Za návrh dávam hlasovať:  
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

   Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch 

A. zriaďuje 

1. Komisiu pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru                       

2. Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov. 

B. volí: 

a) predsedu Komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru: Ing. Jozef HORŇÁK 

b) členov Komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru :   

-  poslancov: Bc. Imrich HORŇÁK, p. Gabriel JUSKO, Ing. Peter POLOHA 

       

a) predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov: Ing. Karol BALČÁK 

b) členov Komisie pre ochranu veřejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov :   

-  poslancov: p. Viliam KIŠEĽA, p. Peter SOLÁR 

 

                

c) K bodu 8. Určenie platu starostu obce. 

 

            Starosta obce oboznámil prítomných so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov. Podľa § 4 ods. 1 zákona starosta obce má plat určený takto: násobok podľa počtu 

obyvateľov je 1,98 násobený priemernou nominálnou mesačnou mzdou zamestnanca 

hospodárstva SR za rok 2017 - 954,- €, zvýšený o 30 %. Plat starostu  je vo výške 2.456,- €.  

             Za určenie platu dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / /  / / / / /  7 

Proti           

Zdržal sa   /       1 

Neprítomný         / 1 
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            Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch  

určuje 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Radovana 

Rokošného vo výške 1.889,- € zvýšený o 30 %. Plat starostu je vo výške 2.456,- €.       

        

 

K bodu 9.  Schválenie zásad odmeňovania poslancov. 

 

 

     Starosta obce predložil na schválenie návrh Zásad odmeňovania poslancov. 

Za návrh  Zásad odmeňovania poslancov dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

            Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov. 

 

             

 

    

K bodu 10. Územný plán obce – Zmeny a doplnky 5/2018. 

 

   Starosta obce navrhol poslancom obecného zastupitelstva schváliť Územný plán obce – 

Zmeny a doplnky 5/2018. 

      Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

  Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

 

 

K bodu 11. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce. 

 

    Starosta obce predložil návrh na usporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu v súvislosti 

s ukončením funkčného obdobia 2014 – 2018 v zmysle ustanovenia § 2 ods.2 zákona                  

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Počet dní: 21,50. 

    Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /   7 

Proti           

Zdržal sa        /  1 

Neprítomný         / 1 

     Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schvaľuje  vyplatenie náhrady platu starostu Obce 

Ražňany Radovanovi Rokošnému za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu 21,5 dní. 
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K bodu 12. Rôzne. 

 

 

     Starosta obce navrhol pre hlavného kontrolóra Ing. Máriu GALEŠTOKOVÚ odmenu                

vo výške 200,- €. 

Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

     Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

    Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s výpoveďou nájomnej 

zmluvy p. Slavomíra JÁNOŠÍKA, Ovocinárska 52, 083 01 SABINOV bez udania dôvodu. 

Starosta obce navrhol vyhlásiť obchodno verejnú súťaž na prenájom nebytové priestoru – 

nehnuteľnosť so súpisným číslom 137 – ŠPORT KLUB. 

     Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

     Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

    Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že cez obchodnú verejnú 

súťaž obec predala 2 ks kontajnerov, 2 ks sa nepredali. Kontajnery sú poškodené, prehnité, 

preto starosta obce navrhuje predať zvyšné kontajnery za šrotovanú cenu šrotovisku.            

Za Návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

     Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

    Starosta obce novozvolenému obecnému zastupiteľstvu predložil zoznam zamestnancov, 

ktorých zamestnáva obec.  

 

 

    Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2019: 

INVESTÍCIE: 

1. Rekonštrukcia kaštieľa – celok.                                                                                                  

2. Rekonštrukcia kaštieľa – chodba + 2 ks dvere.                                                                           

3. Úprava spevnených plôch – okolo kaštieľa.                                                                                 

4. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice pod OcÚ.                                                                             

5. Výstavba nového pavilónu MŠ.                                                                                                   

6. Výstavba detského ihriska.                                                                                                               

7. Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ.                                                                                     
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8. Rekonštrukcia miestnej komunikácie okolo MŠ.                                                                      

9. Prístrešok ku ŠJ.                                                                                                                                   

10. Pódium do spoločenského pavilónu.                                                                                            

11. Autobusová zastávka – stred obce.                                                                                                

12. Zavlažovanie ihriska – studňa.                                                                                                        

13. Miestna komunikácia – Pečovec (výkup pozemkov, geometr.zameranie, projekt 

dokumentácia, stavebné povolenie).                                                                                                                                                                  

14. Miestna komunikácia – Poľná pri cintoríne (výkup pozemkov, geometr.zameranie, 

projekt. dokumentácia, územné konanie).                                                                                                                                                   

15. Výkup pozemkov na PD (Biely dom).                                                                                            

16. Osvetlenie prechodov pre chodcov.                                                                                             

17. Rekonštrukcia pivnice v ŠJ.                                                                                                             

 

BEŽNÉ VÝDAVKY: 

1. Výmena svietidiel pri Jednote.            

2. Nábytok OcÚ.                                      

3. Nábytok na multifunkčné ihriskoihrisko.                                  

4. Odkúpenie majetku – Jánošík.             

5. Plot ku garážam.                                  

6. Verejná zeleň – výsadba.                     

7. Kompostovisko – zhŕňanie.                 

8. Nádoby na sklo –  450 ks.                    

9. Schody MŠ + zábradlie.                        

10.Kamera na multifunčné ihrisko.          

11.Kamera na zberný dvor.        

 

DLHODBÉ INVESTIČNÉ AKCIE NA R. 2019 – 2023: 

1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií (Surdok, Pečovec, súbežne hlavnej cesty – horný 

koniec, Nová ul. staršia, Nová ul. novšia). 

2. Uzatvorenie vodného toku – horný koniec – spojovací chodník od zastávky po prechod 

pre chodcov. 

3. Rekonštrukcia budovy na PD – Biely dom. 

4. Revitalizácia parku. 

5. Úprava futbalovej hracej plochy. 

6. Výstavba novej Požiarnej zbrojnice. 

7. Odkúpenie Sýpky. 

8. Výmena autobusových zastávok v obci – 6 ks. 

9. Oprava oplotenia okolo MŠ a oprava oplotenia okolo cintorína. 

10. Osvetlenie prechodov pre chodcov.  

 

DOTÁCIA PRE OBECNÉ ZLOŽKY: 

ŇARŠANKA – žiada 4.000,- € 

DHZ – žiada 6.878,80 € 

FC RAŽŇANY – žiada 10.500,- € 

ŠPORT KLUB – žiada 1.600,- € 

 

     Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú, aby starosta obce zavolal na najbližšie obecné 

zastupiteľstvo predsedu FC Ražňany. 
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 Starosta obce oboznámil poslancov, že od 1.1.2019 sa bude meniť zákon o odpade: 

Zmesový komunálny odpad:                             Objemový odpad: 

 - katalógové číslo 200301                             -  katalógové číslo 200307                              

- cena za 1 vývoz 1,26 €                                - cena za 1 t - 47,88 € 

- nádoba 120 l – 400 nádob 1 vývoz             - zákonný poplatok – 6,05 € 

- zákonný poplatok – 0,12 €                           Cena za 1 t spolu:     53,93 € 

  Cena za 1 nádobu:      1,38 € 

 

- od 1.1.2019 zákonný poplatok sa zvyšuje z 6,- € na 12,- € (ak budeme separovať od 10 do 

20 %) 

- je to navýšenie o 6,- € za 1 t odpadu 

- priemer ton za 3 roky je 300 t na 1 rok 

- to znamená 300 t x 6,- € navýšenie o 1.800,- € 

- počet obyvateľov – 1560 (1800,- €:1560 = 1,15) 

- poplatok za vývoz TKO v roku 2018 bol 6,02 € 

- 6,02 € + 1,15 € = 7,17 € - dopad na cenu z pohľadu zákonného poplatku   

 

- náklady obce na vývoz a zneškodnenie odpadov – 22.000,- € / rok 

- príjem od občanov (1560 x 6,02 € = 9.391,00 €) 

- rozdiel (22.000,- € - 9.391,- € = 12.609,- €) 

- 12.609,- € - dopláca obec (12.609,- : 1560 = 8,10 € 

 

- skutočná cena za odpad pre občana 6,02 € + 1,15 € + 8,10 € = 15,27 € 

 

NÁVRH – zvýšenie poplatku pre občana na rok 2019 zo súčasných   6,02 € na 10,- €. 

 

 

    Starosta obce navrhol poslancom obecného zastupiteľstva schválenie kúpnej ceny vo výške 

1,50 € za 1 m² za výkup pozemkov na bývalom PD pod a v okolí budovy, ktorá je                           

vo vlastníctve obce podľa geometrického plánu vyhotoveného firmou GEODUS. 

    Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

     Návrh bol jednohlasne schválený. 

             

 

K bodu 13. Interpelácie. 

 

 

     P. Kolarčík upozornil prítomných, že na streche obecného úradu je umiestnaná anténa, 

ktorú používa firma SLAVCONET na súkromné účely. Poslanci obecného zastupitelstva 

poverujú starostu obce o preverenie ohľadom umiestnenia antény na streche obecného úradu. 

     Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 
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     Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

    Ing. Galeštoková upozornila prítomných, že v najbližšej dobe  obec bede musieť mať 

pomenované ulice. 

 

 

     Poslanci obecného zastupiteľstva upozornili starostu obce o nefunkčnosti webovej stránky 

obce, a preto ho poverujú, aby upozornil správcu webovej stránky obce o jej časti 

nefunkčnosti. 

   Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA SOLÁR STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / /  8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný         / 1 

     Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

 

 

  

K bodu 14. Schválenie uznesenia. 

 

U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY, 

zo dňa 23.11.2018. 

(1-19) 
 1.Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch  

berie na vedomie 

c) výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

d) vystúpenie novozvoleného starostu 

       konštatuje, že 

d) novozvolený starosta obce p. Radovan ROKOŠNÝ zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce, 

a) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Ing. Karol BALČÁK, Bc. Imrich HORŇÁK, Ing. Jozef 

HORŇAK, p. Gabriel JUSKO, p. Viliam KIŠEĽA, p. Martin KOLARČÍK,  Ing. Peter 

POLOHA a p. Peter SOLÁR. 

(Uznesenie č. 55/2018). 

2. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia. 

(Uznesenie č. 56/2018). 

3. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch poveruje Ing. Vladimíra STRAČIAKA zvolávaním 

a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

(Uznesenie č. 57/2018). 

4. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch 

A. zriaďuje 

obecnú radu 

B. volí za členov obecnej rady 

Ing. Vladimíra STRAČIAKA,  p. Martina KOLARČÍKA a Ing. Petra POLOHU. 
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 (Uznesenie č. 58/2018). 

   5. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch 

A. zriaďuje 

1. Komisiu pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru.                       

2. Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov. 

B. volí: 

a) predsedu Komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru: Ing. Jozef 

HORŇÁK   

b)  členov Komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru :   

-  poslancov: Bc. Imrich HORŇÁK, p. Gabriel JUSKO, Ing. Peter POLOHA 

       

 

a) predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov: Ing. Karol BALČÁK 

b) členov Komisie pre ochranu veřejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov :   

-  poslancov: p. Viliam KIŠEĽA, p. Peter SOLÁR 

(Uznesenie č. 59/2018). 
5. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch  

určuje 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Radovana 

Rokošného vo výške 1.889,- € zvýšený o 30 %. Plat starostu obce Radovana Rokošného je 

2.456,- €.       

 (Uznesenie č. 60/2018). 

6.  Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch  schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov 

(Uznesenie č. 61/2018). 

7. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Územný plán obce – Zmeny a doplnky 5/2018. 

 (Uznesenie č. 62/2018). 

8. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schvaľuje  vyplatenie náhrady platu starostu Obce 

Ražňany Radovanovi Rokošnému za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu 21,5 dní. 

 (Uznesenie č. 63/2018). 

9. Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schvaľuje  pre hlavného kontrolóra Ing. Máriu 

GALEŠTOKOVÚ odmenu vo výške 200,- € (Uznesenie č. 64/2018). 

10.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásiť obchodno verejnú súťaž na prenájom 

nebytového priestoru – nehnuteľnosť so súpisným číslom 137 – ŠPORT KLUB  (Uznesenie 

č. 65/2018). 

11. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj dvoch kusov kontajnerov za šrotovanú cenu 

šrotovisku (Uznesenie č. 66/2018). 

12. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu vo výške 1,50 € za 1 m² za výkup 

pozemkov na bývalom PD pod a v okolí budovy, ktorá je vo vlastníctve obce podľa 

geometrického plánu vyhotoveného firmou GEODUS (Uznesenie č. 67/2018). 

13. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce o preverenie ohľadom umiestnenia antény 

na streche obecného úradu (Uznesenie č. 68/2018). 

14. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce aby upozornil správcu webovej stránky 

obce o jej nefunkčnosti (Uznesenie č. 69/2018). 
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Obecné zastupiteľstvo vzalo uznesenia na vedomie. 

 

 

K bodu 15. Záver. 

 

 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Ražňanoch. 

 

 

 

         Radovan ROKOŠNÝ 

                starosta obce 

 

Zapisovateľ: 

p. Anna BALČÁKOVÁ  …………………………… 

 

Overovatelia: 

Ing. Peter POLOHA              …………………………… 

 

 

Ing. Jozef HORŇÁK   …………………………… 


