OBEC RAŽŇANY
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ZÁPISNICA
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Ražňany
spísaná v Ražňanoch, dňa 11.12.2020 od 18.00 do 22.30 hod.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní:
- poslanci:
Ing. Karol BALČÁK
Ing. Pavol ELIÁŠ,
Bc. Imrich HORŇÁK,
Ing. Jozef HORŇÁK,
Rastislav JUSKO,
Viliam KIŠEĽA,
Ing. Peter POLOHA,
- neprítomný:
Ing. Vladimír STRAČIAK
Martin KOLARCÍK
- starosta obce:
Radovan ROKOŠNÝ
- zapisovateľ:
Anna BALČÁKOVÁ
- hlavný účtovník:
Adriana Repaská
- hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ
- hostia:
Ľuboslav DUDAI
Lenka HUJDIČOVÁ s kolegom
Program:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola uznesení.
5. Predstavenie zámeru vybudovania maloobchodnej prevádzky potravín v Ražňanoch.
6.Vysporiadanie majetko – právnych vzťahov k pozemkom s prítomnosťou MRK –
Ostrovany.
7. Schválenie plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2021.
8. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2020 – zmena rozpočtových opatrení.
9. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021.
10. Schválenie VZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany
na rok 2020.
11. Schválenie VZN č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
12. Schválenie výšky dotácie na Centrá voľného času na rok 2021.
13. Stanovisko hlavného kontrolóra Ražňany k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023.
14. Schválenie rozpočtu obce Ražňany na rok 2021.
15. Rôzne.
16. Interpelácie.
17. Záver.
1

Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva:
K bodu 1. Otvorenie.
Starosta obce privítal poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a oboznámil poslancov
s programom:
Za program dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

/

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

/

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

KOLARČÍK

POLOHA

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

/

3

Program bol jednohlasne schválený.

K bodu 4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Anna BALČÁKOVÚ a overovateľov
zápisnice Ing. Karola BALČÁKA a Ing. Jozefa HORŇÁKA.
Za návrh dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

/

/

HORŇÁK I. HORŇÁK J.
/

/

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

KOLARČÍK

POLOHA

STRAČIAK Spolu
6

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

/

3

Návrh bol jednohlasne schválený.
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Rastislav JUSKO, Bc. Imrich HORŇÁK
a Ing. Peter POLOHA.
Za návrh dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

/

/

/

/

KOLARČÍK POLOHA

STRAČIAK Spolu

/

7

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

Návrh bol jednohlasne schválený.
K bodu 4. Kontrola uznesení.
Uznesenie č. 44/2020 - plnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Márie KUŠNÍROVEJ o opätovný návrh na zmenu
územného plánu obce ÚPN – O Ražňany na vlastné náklady žiadateľa.
Uznesenie č. 45/2020 - plnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Mareka VEREŠPEJA o opätovný návrh na zmenu
územného plánu obce ÚPN – O Ražňany na vlastné náklady žiadateľa.
Uznesenie č. 46/2020 - plnené
2

2

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jozefa VEREŠPEJA o opätovný návrh na zmenu
územného plánu obce ÚPN – O Ražňany na vlastné náklady žiadateľa.
Uznesenie č. 53/2020 - plnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje majetkoprávny úkon bezodplatného prevodu pozemku
registra C KN par. č. 672/5 k. ú. Ražňany od Slovenského pozemkového fondu na Obec
Ražňany z dôvodu výstavby chodníka, ktorý je v územnom pláne zahrnutý ako
verejnoprospešná stavba.
Uznesenie č. 61/2020 - plnené
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce do najbližšieho zastupiteľstva osloviť
projektanta ohľadom problematiky dažďovej vody z prívalových dažďov.
Uznesenie č. 64/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje po vyčlenení finančných prostriedkov v rozpočte osadiť na
ulicu (Szmolka, Miškay,
Horňák ...) dve tabule – obytná zóna.
Uznesenie č. 71/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh zabezpečenia služieb v odpadovom
hospodárstve.
Uznesenie č. 73/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2020008.
Uznesenie č. 74/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2020009.
Uznesenie č. 75/2020 - plnené
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra z výsledku kontrol.
Uznesenie č. 76/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo navrhuje žiadosť p. Pavela HORŇÁKA o zmenu územného plánu obce
Ražňany – zmenu zaradiť do najbližšej zmeny ÚPN – O.
Uznesenie č. 77/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby do najbližšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva dal vypracovať cenovú reláciu na posudok oporného múra pri
p. MIŠKOVÝCH.
Uznesenie č. 78/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vyžiadať stanovisko právneho oddelenia
k opätovnej žiadosti spol. NIKÉ o vydanie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok
v prevádzke Ražňany pizza bar, Ražňany č. 137.
Uznesenie č. 79/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Ivany Rácovej a súhlasí s otváracími
a zatváracími hodinami prevádzkarne: Ivana Rácová – Redi mix:
Po – Pia
od 6.30 hod. do 17.00 hod.
So
od 6.30 hod. do 12.00 hod.
Ne
zatvorené
Uznesenie č. 80/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť vlastníkov rodinných domov so
zabezpečeným prístupom cez poľnú cestu – okolo PD.
Uznesenie č. 81/2020 - splnené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre hlavnú kontrolórku vo výške 200,- €, slovom:
dvesto eur.
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K bodu 5. Predstavenie zámeru vybudovania maloobchodnej prevádzky potravín
v Ražňanoch.

Starosta obce prečítal obecnému zastupiteľstvu žiadosť spol. IMPOL HOLDING, a. s.,
Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice o predaj pozemku (alebo jeho časti min. 50 %) na parcele
263/4, ktorá je v majetku obce, za účelom výstavby maloobchodnej predajne potravín.
HOSŤ – p. Dudai – zástupca firmy KOMPOS vysvetlil prítomným o akú predajňu sa jedná
- Bezbariérový prístup do obchodu, tovar možnosť odviesť priamo
k autu, väčší sortiment čerstvého mäsa a údenín ako aj zeleniny, firma
by zamestnala občanov z obce Ražňany
- Firma ma rozostavaný obchod v obci Torysa
P. starosta povedal, že na dnešnom zastupiteľstve sa o tom rozhodovať nebude. Dal otázku p.
Dudaoivi, či predajňa bude otvorená ja v nedeľu. P. Dudai odpovedal, že v sobotu je predajňa
otvorená od 7.00 do 12.00 hod. a v nedeľu je len tam otvorená, kde si to vyžadujú od 7.00 do
12.00 hod. Taktiež povedal, že firma využíva priestory na výstavbu nie v centre, ale skôr
okrajovo obce, obchod by mohli využívať aj občania z Uz. Šalgova. P. starosta povedal, že
obec má v pláne túto časť zastavať zeleňou. P. Dudai povedal, že firma by obci pomohla. P.
Kišeľa sa pýtal kedy by sa začala realizácia predajne, odpoveď – ihneď po schválení. Ing.
Eliaš nesúhlasí s výstavbou, prikláňa sa k projektu zelene aj Ing. Horňák má rovnaký názor.
Ing. Poloha povedal, že firma netrafila správny čas.

K bodu 6. Vysporiadanie majetko – právnych vzťahov k pozemkom s prítomnosťou
MRK – Ostrovany.
HOSŤ:
P. Hujdičová s kolegom- spolupracujú s obcou Ostrovany, obec Ostrovany aktualizuje
územný plán a má podané nejaké žiadosti. V našom k. ú. je 1/3. Do budúcnosti sa má meniť
hranica katastrálneho územia. Obec Ostrovany chce vysporiadať pozemky, regulovať
výstavbu, vybudovať infraštruktúru. Obec Ražňany má dať súhlas, aby obec Ostrovany
predložila žiadosť o NFP na realizáciu projektu – vysporiadať majetko – právne vzťahy
k pozemkom. Kolega p. Hujdičovej predloží podklady k projektu ako bude prebiehať
vysporiadavanie majetko – právnych vzťahov. P. Hujdičová povedala, že obec má dve
možnosti – obec chce projekt a dá súhlas a bude sa vytyčovať hranica katastra. P. starosta
urobil kontrolu v obci Ostrovany, obec Ostrovany splnila to čo sme žiadali, akurát tam ostali
dve stavby. P. Hujdičová dostala otázku, ak obec dá súhlas, či starosta Ostrovian odstráni tie
dve čierne stavby. P. Hujdičová si myslí, že sa mu to nepodarí, ponúkal im aj pozemky
a materiál, ale neobstál u nich. Obecné zastupiteľstvo má dať súhlas, aby Rómovia sa ďalej
nestavali k Ražňanom. Ing. Poloha povedal, že boli dané podmienky a neboli splnené, na
podmienky bolo dosť času. Povedal, že až keď sa splnia podmienky zastupiteľstvo bude
súhlasiť. P. Hujdičová žiada, aby poslanci urobili pozitívny krok. P. kolega zase tvrdí, že
starosta Ostrovian má teraz motiváciu ak poslanci dajú súhlas k projektu. P. Hujdičová sa
pýtala, či naša obec má terénnych sociálnych pracovníkov, aby oni vyriešili situáciu s týmito
občanmi (2 čierne stavby). Poslanci povedali, že ak ona sa bála ísť medzi nich, či TSP budú
mať odvahu. P. Hujdičová povedala, že ak obec nedá súhlas je ešte jeden termín na podanie
žiadosti – február 2021. Navrhuje dva varianty: po 1. Poslanci budú trvať na podmienkach
a obec Ostrovany nedostane finančné prostriedky. Po 2. Poveriť starostu obce Ražňany, aby
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sa zúčastnil všetkých sedení na prípravných konaniach, ak podmienky nebudú splnené,
starosta Ražnian môže zastaviť finančné prostriedky pre Ostrovany.
Za predloženie žiadosti o NFP finančný príspevok na realizáciu projektu dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

/

/

/

/

KOLARČÍK POLOHA

STRAČIAK Spolu

/

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

2

Uznesenie č. 82/2020
Obecné zastupiteľstvo udeľuje súhlas s predložením žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (NFP) na realizáciu projektu s názvom Ostrovany – vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov k pozemkom s prítomnosťou MRK postupom JPÚ na financovanie
z výzvy OPLZ-PO5-2020-4 z Operačného programu Ľudské zdroje, za nasledovných
podmienok:
- žiadateľom a prijímateľom NFP bude obec Ostrovany, v ktorej katastrálnom území sa
nachádza väčšia časť riešeného územia rómskej osady (koncentrované rómske osídlenie
na okraji obce Ostrovany, Atlas rómskych komunít 2019),
- obec Ostrovany zabezpečí povinné spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov,
- obec Ostrovany zabezpečí financovanie neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v
priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Viac informácii v dôvodovej správe k tomuto uzneseniu.
Návrh: Ing. Poloha poveruje starostu obce Ražňany oboznámiť starostu obce a obecné
zastupiteľstvo Ostrovany o prípadnej blokácii pripomienkového konania jednoduchých
pozemkových úprav s odvolaním sa na Uznesenie č. 51/2016.
Za návrh dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

/

/

/

/

KOLARČÍK POLOHA

STRAČIAK Spolu

/

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

2

Uznesenie č. 83/2020
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Ražňany oboznámiť starostu obce
a obecné zastupiteľstvo Ostrovany o prípadnej blokácii pripomienkového konania
jednoduchých pozemkových úprav s odvolaním sa na Uznesenie č. 51/2016.
Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali žiadosť spol. IMPOL HOLDING, s.r.o.
Za vzatie na vedomie žiadosti dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

/

/

/

/

KOLARČÍK POLOHA

STRAČIAK Spolu

/

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

Uznesenie č. 84/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spol. spol. IMPOL HOLDING, a. s.,
Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice o predaj pozemku (alebo jeho časti min. 50 %) na
5
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parcele 263/4, ktorá je v majetku obce, za účelom výstavby maloobchodnej predajne
potravín.
K bodu 7. Schválenie plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok
2021.
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh zasadnutí obecnej rady
a obecného zastupiteľstva na rok 2021:
OcR
14.1.
4.3.
6.5.
17.6.
2.9.
7.10.
4.11.
9.12.
OcZ
22.1.
12.3.
14.5.
25.6.
10.9
15.10.
12.11.
15.12.
Za návrh dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

/

/

/

/

KOLARČÍK POLOHA

STRAČIAK Spolu

/

7

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

2

Uznesenie č. 85/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva
na rok 2021:
OcR
14.1.
4.3.
6.5.
17.6.
2.9.
7.10.
4.11.
9.12.
OcZ
22.1.
12.3.
14.5.
25.6.
10.9
15.10.
12.11.
15.12.

K bodu 8. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2020 – zmena rozpočtových opatrení.
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2020010:
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 v príjmovej časti bežného rozpočtu
v sume 920,00 €.
Za schválenie dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

/

/

/

/

KOLARČÍK POLOHA

STRAČIAK Spolu

/

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

6

/

2

Uznesenie č. 86/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2020010.
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2020011:
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 navýšenia finančných prostriedkov je v príjmovej časti bežného
a kapitálového rozpočtu v sume 173 230,00 eur, objem poníženia finančných prostriedkov
v príjmovej časti kapitálového rozpočtu v sume 191 390,00 eur.
Celkový objem navýšenia finančných prostriedkov je vo výdajovej časti bežného
a kapitálového rozpočtu v sume 173 230,00 eur, objem poníženia finančných prostriedkov vo
výdajovej časti kapitálového rozpočtu v sume 191 390,00 eur.
Za schválenie dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

/

/

/

/

KOLARČÍK POLOHA

STRAČIAK Spolu

/

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

/

/

Uznesenie č. 87/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2020011.

K bodu 9. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021.
Starosta obce predložil návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021:
 Kontrola pokladničných a bankových operácií, kontrola účtovných dokladov
a interných dokladov, zameraná na formálnu a vecnú správnosť (dodržiavanie
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.
 Predloženie Správy z kontrolnej činnosti za rok 2020,
 Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z obecného rozpočtu za rok 2020,
 Kontrola cestovných náhrad za obdobie II polroka 2020,
 Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrolách za rok 2020,
 Kontrola čerpania dotácie poskytnutej na prenesený výkon štátnej správy na spoločný
stavebný úrad,
 Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2020,
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 Vykonanie kontrol uložených HK uzneseniami OcZ 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:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

/

/

/

/

KOLARČÍK POLOHA

STRAČIAK Spolu

/

7

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

2

Uznesenie č. 88/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021:
 Kontrola pokladničných a bankových operácií, kontrola účtovných dokladov
a interných dokladov, zameraná na formálnu a vecnú správnosť (dodržiavanie
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.
 Predloženie Správy z kontrolnej činnosti za rok 2020,
 Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z obecného rozpočtu za rok 2020,
 Kontrola cestovných náhrad za obdobie II polroka 2020,
 Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrolách za rok 2020,
 Kontrola čerpania dotácie poskytnutej na prenesený výkon štátnej správy na spoločný
stavebný úrad,
 Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2020,
 Vykonanie kontrol uložených HK uzneseniami OcZ 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.

K bodu 10. Schválenie VZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany
na rok 2020.
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie návrh VZN
č. 4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na rok 2021.
Za návrh dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

/

/

/

/

KOLARČÍK POLOHA

STRAČIAK Spolu

/

7

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

8

/

2

Uznesenie č. 89/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce
Ražňany na rok 2021 so zmenou v prílohe 1:
Kategória školy
a školských zariadení

Dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka
v€

Materská škola
Materská škola na
dieťa so špeciálnymi
výchovnovzdelávacími
potrebami
Školská jedáleň pri
MŠ

2.511, 00

5.198,00
122, 00

K bodu 11. Schválenie VZN č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie návrh VZN
č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Za návrh dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

/

/

/

/

KOLARČÍK POLOHA

STRAČIAK Spolu

/

7

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

Uznesenie č. 90/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady so zmenami:
V Článku II. – MIESTNY POPLATOK, § 4, Sadzba poplatku, odst. 1 - Obec stanovuje
sadzbu poplatku bez zavedenia množstvového zberu komunálnych odpadov: 0,0548 € /
osoba a kalendárny deň, ak je poplatníkom fyzická osoba, odst. 2 - Obec stanovuje
sadzbu poplatku pre množstvový zber drobných stavebných odpadov: 0,033 € / kg
drobných stavebných odpadov.
K bodu 12. Schválenie výšky dotácie na Centrá voľného času na rok 2021.
Starosta obce predložil návrh na poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie
pre 1 žiaka podľa priloženého zoznamu s trvalým pobytom na území obce Ražňany vo výške
podľa žiadosti príslušného CVČ, maximálne však 30,00 € na žiaka a kalendárny rok 2021.
Rozdelenie dotácie na jedného žiaka v CVČ:
a) ak žiak navštevuje jedno CVČ je ročná dotácia 30,00 € na žiaka,
9
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b) ak žiak navštevuje dve CVČ je ročná dotácia 15,00 € na žiaka pre jedno CVČ –
t. j. jeden žiadateľ,
c) ak žiak navštevuje tri CVČ je ročná dotácia 10,00 € na žiaka pre jedno CVČ –
t. j. jeden žiadateľ.
Termín poskytnutia dotácie: do 30. 4. 2021 za obdobie od 1.1.2021 do 30.6.2021,
do 31.10.2021 za obdobie od 1.9.2021 do 31.12.2021.
Za návrh dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

/

/

/

/

KOLARČÍK POLOHA

STRAČIAK Spolu

/

7

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

Uznesenie č. 91/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie
pre 1 žiaka podľa priloženého zoznamu s trvalým pobytom na území obce Ražňany vo
výške podľa žiadosti príslušného CVČ, maximálne však 30,00 € na žiaka a kalendárny
rok 2021. Rozdelenie dotácie na jedného žiaka v CVČ:
a) ak žiak navštevuje jedno CVČ je ročná dotácia 30,00 € na žiaka,
b) ak žiak navštevuje dve CVČ je ročná dotácia 15,00 € na žiaka pre jedno CVČ –
t. j. jeden žiadateľ,
c) ak žiak navštevuje tri CVČ je ročná dotácia 10,00 € na žiaka pre jedno CVČ –
t. j. jeden žiadateľ.
Termín poskytnutia dotácie:
do 30. 4. 2021 za obdobie od 1.1.2021 do 30.6.2021,
do 31.10.2021 za obdobie od 1.9.2021 do 31.12.2021.

K bodu 13. Stanovisko hlavného kontrolóra Ražňany k návrhu rozpočtu obce na roky
2021 – 2023.
Starosta obce požiadal Hlavného kontrolóra obce Ražňany, aby predniesol stanovisko
k Rozpočtu obce Ražňany na roky 2021 – 2023.
Obecné zastupiteľstvo nehlasovalo.

K bodu 14. Schválenie rozpočtu obce Ražňany na rok 2021.
Starosta obce predložil na schválenie obecnému zastupiteľstvu návrh Rozpočtu obce
Ražňany na rok 2021.
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o úpravách v rozpočte:
- menila sa suma z dane príjmu – navyšovala sa po usmernení
Ministerstva financií,
- daň za TKO sa navyšovala z 19,- € na 20,- €/1 osoba na návrh
poslancov,
- položka materiál sa navýšil o 20.000,- € – dôvodom je nákup
kompostérov alebo košíkov na vývoz kuchynského odpadu,
- kompostovisko sa navyšovalo o 3.000,- € zmenšiť objem odpadu
podrvením),
- plot pri p. Miškovi o 900,- €,
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- Ing. Horňák navrhuje spustiť 3. Pavilón až od 1.9.2021, aby obec
ušetrila financie,
- na návrh poslancov sa dotácie obecným zložkám ponížili:
FC RAŽŇANY z 9.000 na 4.500,- €
NARŠANKA z 2.500 na 1.250,- €
Kulturisti: 1.800,-€
Športový klub z 1.000 na 500,- €
- Ul. Pečovec z 89.000 na 69.000,- €
- Denný stacionár – 32.950,- €
P. starosta povedal, že statický posudok na oporný múr p. Miška bud stáť do 1.000,- € aj 2. varianta dá cenovú ponuku na murovanie.
- MŠ – rekonštrukcia – poškodené linoleum v triede – 4.000,- €
- nový pavilón MŠ– oprava azbesto cementových dosiek – 2.000,- €
NÁVRH: Obecné zastupiteľstvo navrhuje nový návrh rozpočtu schváliť do 15 dní od
vyvesenia nového návrhu rozpočtu.
Za návrh dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

/

/

/

/

KOLARČÍK POLOHA

STRAČIAK Spolu

/

7

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

2

Uznesenie č. 92/2020
Obecné zastupiteľstvo navrhuje nový návrh rozpočtu schváliť do 15 dní od vyvesenia
nového návrhu rozpočtu.
Starosta obce predložil návrh na spolufinancovanie vo výške 10 % na projekt Interiérové
vybavenie do Klubu dôchodcov.
Za návrh dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

/

/

/

/

KOLARČÍK POLOHA

STRAČIAK Spolu

/

7

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

Uznesenie č. 93/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie vo výške 10 % na projekt
Interiérové vybavenie do Klubu dôchodcov.

K bodu 15. Rôzne.
Starosta obce sa vyjadril k Uzneseniu č.78/2020, v ktorom Obecné zastupiteľstvo poveruje
starostu obce vyžiadať stanovisko právneho oddelenia k opätovnej žiadosti spol. NIKÉ o
vydanie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke Ražňany pizza bar,
Ražňany č. 137.
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Vyjadrenie právneho oddelenia a návrh na uznesenie:
Nie je možné vydať nesúhlasné stanovisko k danej veci a preto navrhuje spoločnosti Niké
odpísať:
"Obec Ražňany, na základe Vašej písomnej žiadosti o prehodnotenie vydania súhlasu v
predmetnej veci zo dňa 5.11.2020, a po preverení všetkých relevantných skutočností Vám
touto formou podáva nasledovné vyjadrenie.
1. Obec Ražňany týmto vydáva súhlas s prevádzkovaním kurzových stávok spoločnosťou
Niké s. r. o. v prevádzke "Ražňany Pizza bar", Ražňany 137, 082 61 Ražňany.
2. Obec Ražňany Vám touto formou oznamuje, že má v súčasnosti platné všeobecne záväzne
nariadenie č. 1/2020 o pravidlách umiestňovania herní a kasín na území obce, ktoré je prijaté
v súlade s ustanovením § 79 ods. 3,4 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách.
Predmetné platne prijaté VZN je dostupné na internetovej stránke obce.
Zároveň Vám obec Ražňany oznamuje, že nemá platne prijaté všeobecne záväzne
nariadenie na základe ustanovenia § 79 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách."

Za návrh dávam hlasova
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

/

/

/

/

KOLARČÍK POLOHA

STRAČIAK Spolu

/

7

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

Uznesenie č. 94/2020
"Obec Ražňany, na základe Vašej písomnej žiadosti o prehodnotenie vydania súhlasu v
predmetnej veci zo dňa 5.11.2020, a po preverení všetkých relevantných skutočností
Vám touto formou podáva nasledovné vyjadrenie.
1. Obec Ražňany týmto vydáva súhlas s prevádzkovaním kurzových stávok
spoločnosťou Niké s. r. o. v prevádzke "Ražňany Pizza bar", Ražňany 137, 082 61
Ražňany.
2. Obec Ražňany Vám touto formou oznamuje, že má v súčasnosti platné všeobecne
záväzne nariadenie č. 1/2020 o pravidlách umiestňovania herní a kasín na území obce,
ktoré je prijaté v súlade s ustanovením § 79 ods. 3,4 zákona č. 30/2019 Z. z. o
hazardných hrách.
Predmetné platne prijaté VZN je dostupné na internetovej stránke obce.
Zároveň Vám obec Ražňany oznamuje, že nemá platne prijaté všeobecne záväzne
nariadenie na základe ustanovenia § 79 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných
hrách."
Starosta obce predložil žiadosť p. Miškových o vypracovanie statického opornému múra
s oplotením.
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Za žiadosť dávam hlasovať:
Za

BALČÁK

ELIÁŠ

HORŇÁK I.

HORŇÁK J.

JUSKO

KIŠEĽA

/

/

/

/

/

/

KOLARČÍK POLOHA

STRAČIAK Spolu

/

7

Proti
Zdržal sa
/

Neprítomný

/

Uznesenie č. 95/2020
Obec Ražňany požiada o vypracovanie statického posudku oporného múra oprávnenú
osobu, zapracuje do rozpočtu obce na rok 2021 finančné prostriedky na projektovú
dokumentáciu, statický posudok a oplotenie, z dôvodu bezpečnosti chodcov.
O umiestnenie zvodidiel požiada obec o stanovisko správcu cesty.
K bodu 16. Interpalácie.
Ing, Horňák sa pýtal , či budú na jeho ulici spomaľovací retardér alebo značka obytná zóna.
.
K bodu 17. 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. Karol BALČÁK

……………………………

Ing. Jozef HORŇÁK

……………………………
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