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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 14.5.2021 od 18.00 do 20.45 hod.  

a dňa 18.5.2021 od 18.00 hod. do 21.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Deň: 14.5.2021 

Prítomní: - poslanci:             Ing. Karol BALČÁK,      

                                                           Ing. Pavol ELIÁŠ,   

                                                           Bc. Imrich HORŇÁK,   

                Ing. Jozef HORŇÁK, 

  Rastislav JUSKO, 

                                                           Viliam KIŠEĽA, 

                                                           Martin KOLARCÍK, 

                                                           Ing. Peter POLOHA, 

                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK.   

                        - neprítomný:                                                             

                        - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  

  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ 

  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 

  - hostia:                      Ing. Peter ŠIMON 

                                                           Andrej ŠIMON 

                                                           Marianna PATSCH  

                                                           Dominik PATSCH 

                                                           Terézia DVORSKÁ 

                                                           Ľubomír DVORSKÝ 

                                                           Monika DZURIKOVÁ 

                                                           Jozef DZURIK 

                                                           Klaudia ZBOROVJANOVÁ 

                                                           Monika VOJTKOVÁ 

                                                           Ing. Daniel TOMKO ml. 

                                                           Ing. Daniel TOMKO st. 

                                                           Ing. Vladimír ULIČNÝ 

                                                           Zuzana GUBČÍKOVÁ 

Deň: 18.5.2021     

Prítomní: - poslanci:             Ing. Karol BALČÁK,      

                                                           Ing. Pavol ELIÁŠ,   

                                                           Bc. Imrich HORŇÁK,   

                Ing. Jozef HORŇÁK, 

  Rastislav JUSKO, 

                                                           Viliam KIŠEĽA, 

                                                           Martin KOLARCÍK, 

                                                           Ing. Peter POLOHA, 

                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK.   



 

 

 

 

2 

                        - neprítomný:                                                             

                        - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  

  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ 

  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 

  - hostia:                      Ing. Peter ŠIMON 

                                                           Andrej ŠIMON 

                                                           Klaudia ZBOROVJANOVÁ 

                                                           Monika VOJTKOVÁ 

         Jozef NEHILA 

                                                           Lukáš SMETANKA 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Schválenie VZN obce Ražňany č. 2/2021 – Zmeny a doplnky č. 7/2020 ÚPN-O 

Ražňany. 

6. Schválenie VZN obce Ražňany č. 1/2021 o názvoch ulíc a iných verejných 

priestranstiev na území obce. 

7. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2021 – zmena rozpočtových opatrení. 

8. Žiadosti občanov. 

9. Rôzne. 

10. Interpelácie. 

11. Záver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.5.2021 

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie. 

 

 Starosta obce privítal poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a oboznámil poslancov             

s programom: 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

       Program bol jednohlasne schválený. 
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K bodu 4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

                  Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Annu BALČÁKOVÚ a overovateľov 

zápisnice Ing. Karola BALČÁKA a p. Martin KOLARČÍK. 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

           Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 

  Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Rastislav JUSKO, Ing. Jozef HORŇÁK         

a Ing. Peter POLOHA. 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

HOSTIA: 

Z firmy TOMARK – Ing. Daniel Tomko st. a Ing Daniel Tomko ml. Prezentovali 

prítomným investičný zámer na letisku v Ražňanoch. Firma vyrába lietadlá do celého sveta už 

13 rokov, ročne vyrobí 30 ks. Firma by chcela postaviť nový hangár na letisku v Ražňanoch 

o rozmere 40 m x 20 m x 5,20 m (nízka hlučnosť lietadla, stavba nezaťaží životné prostredie, 

zveľadí meno obce). Páni žiadajú poslancov odsúhlasiť zámer. 

 

 

K bodu 4. Kontrola uznesení. 

 

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. 82/2020 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo udeľuje súhlas s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

(NFP) na realizáciu projektu s názvom Ostrovany – vysporiadanie majetko-právnych vzťahov 

k pozemkom s prítomnosťou MRK postupom JPÚ na financovanie z výzvy OPLZ-PO5-2020-4 

z Operačného programu Ľudské zdroje, za nasledovných podmienok: 
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- 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. 

Uznesenie č. 95/2020 - plnené 

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. 

Uznesenie č. 5/2021 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje využitie finančných prostriedkov z rezervného fondu: 

- financovanie kompostérov vo výške  13 600,00 €, 

- nákup kontajnera pre DHZ vo výške  2 500,00 €. 

SPOLU:                                                16 100,00 € 

Uznesenie č. 6/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2021002. 

Uznesenie č. 7/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2021003 s úpravou: 

Presun rozpočtových prostriedkov vo výdajovej časti bežný rozpočet v sume 550,00 €, pričom 

sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

Uznesenie č. 8/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2021004 s úpravou: 

Navýšenie rozpočtových prostriedkov v časti finančné operácie schváleného rozpočtu v sume 

17 600,00 €, vo výdavkovej časti bežný rozpočet v sume 15 100,00 €, vo výdavkovej časti 

kapitálový rozpočet v sume 2 500,00 €, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky. 

Uznesenie č. 9/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správy hlavného kontrolóra o výsledkoch z kontrol: 

a)  Správa za 1. a 2. polrok 2020. 

b)  Správa z kontroly dotácie 2020. 

c)  Správa - správnosť úhrady dodávateľskej faktúry s bankovým účtom dodávateľa služby 

respektíve tovaru.  

Uznesenie č. 10/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do žiadosti o dotáciu z Programu Obnovy 

Dediny 2021: 

Činnosť POD2 – Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny 

klímy. Maximálna výška žiadanej dotácie je 5 000,00 €, minimálne 5 % spolufinancovanie. 

Uznesenie č. 11/2021 - nesplnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do žiadosti o dotáciu z Programu ochrany 

prírody na rok 2021. Maximálna výška žiadanej dotácie je 5 000,00 €, minimálne 5 % 

spolufinancovanie. 

Uznesenie č. 12/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Semana a odpoveď p. Semanovi. 

Uznesenie č.  13/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Imricha HORŇÁKA, Sabinov o pridelenie 

hrobového miesta na miestnom cintoríne. 

Uznesenie č. 14/2021 - plnené 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Ražňany 

o zakúpenie lodného kontajnera za účelom uskladnenia výcvikového a zásahového náradia. 

Uznesenie č. 15/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jozefa NEHILU o jednorazový finančný 

príspevok pre jeho dve ťažko zdravotne postihnuté deti Danielu a Máriu vo výške 200,- € na 

jedno dieťa, slovom: dvesto eur. Spolu to činí 400,- €, slovom: štyristo eur. 

Uznesenie č. 16/2021 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sťažnosť obyvateľov obce Ražňany časť Surdok. 

Uznesenie č. 17/2021 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyňatie lokality č. 3 zo zmien a doplnkov                  

č. 7/2020 územného plánu obce Ražňany, z dôvodu nesúhlasného stanoviska Dopravného 

úradu a nesúhlasného stanoviska AEROKLUBU Sabinov. 

Uznesenie č. 18/2021 - splnené   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie pre občanov vitamíny a respirátory.   

 

 

HOSŤ: 

P. Zuzana Gubčíková – je regionálna manažérka. Prišla predstaviť projekt regionálne 

maľovanie pre deti. Naša obec ba mala vyhradené dve strany v maľovanke budovy, ktoré sú 

postavené v našej obci. Približná cena maľovanky vo formáte A4 pri 125 ks by bola 490,- €. 

Starosta navrhuje, aby sa zapojili aj okolité obce. 

 

 

K bodu 5. Schválenie VZN obce Ražňany č. 2/2021 – Zmeny a doplnky č. 7/2020 ÚPN-O 

Ražňany. 

 

     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie návrh VZN obce 

Ražňany č. 2/2021 – Zmeny a doplnky č. 7/2020 ÚPN-O Ražňany. 

 

Za návrh dávam hlasovať: 

 

 

     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 /: 

 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

 

1. berie na vedomie 

 

Uznesenie č. 19/2021 
1.1. Správu – informáciu o postupe obstarávania a prerokovania Zmien a doplnkov č. 7/2020  

       ÚPN- O Ražňany. 

 

Uznesenie č. 20/2021 

1.2. Výsledky prerokovania Zmien a doplnkov č. 7/2020.  
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Uznesenie č. 21/2021 

1.3. Výsledok preskúmania Zmien a doplnkov č. 7/2020 ÚPN-O Ražňany  podľa §25 

stavebného zákona Okresným  úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky zo 

dňa 15.04.2021     č. OÚ-PO-OVBP1-2021/015475  ako príslušným orgánom územného 

plánovania 

 

 

   Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva pripomienku k záväznej časti 

zmeny a doplnky č. 7/2020 ÚPN – obce Ražňany od Ing. Petra Šimona. Oznámenie 

o prerokovaní k návrhu Zmien a doplnkov č. 7/2020 zverejnila Obec Ražňany pre verejnosť 

formou a spôsobom v mieste obvyklým, a to verejnou vyhláškou respektíve oznámením 

vyvesením na úradnej tabuli obce v dobe od 25.9.2020 do 26.10.2020, to znamená zákonom 

požadovaných minimálne 30 dní na verejné nahliadnutie. Verejné prerokovanie s verejnosťou 

sa uskutočnilo 14.10.2020 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu a podľa prezenčnej 

listiny sa Ing. Šimon prerokovania nezúčastnil a pripomienku nevzniesol v stanovenom 

termíne. Z tohto dôvodu už nie je možné pripomienku zahrnúť do Zmien a doplnkov č. 

7/2020 ÚPN – obce Ražňany. Výhľadová trasa cesty načrtnutá v platnom ÚPN – O je iba 

náznak ako sa môže územie v tomto prípade dopravný systém v ňom rozvíjať vo výhľade. 

výhľad nie je predmetom prejednávania ani schvaľovania, preto snaha o výstavbu                       

akejkoľvek stavby naznačenej ako výhľad by bola v rozpore so schváleným ÚPN – O. Zmena 

presunu trasovania bola zohľadnená z pripomienok VVS, ktoré požadovala vodovodné 

potrubia, ktoré budú uložené v miestnej komunikácií zokruhovať za účelom plynulej 

distribúcie pitnej vody pre obyvateľov a predchádzaní nepriaznivých vplyvov na distribúciu 

pitnej vody. 

 

HOSTIA: 

Ing. Peter Šimon, p. Andrej Šimon, p. Monika Dzuriková a jej príbuzní (viď hore 

hostia), p. Vojtková, p. Zborovjanová, Ing. Uličný. 

 

Páni Šimonoví rešpektujú, že nemôžu byť pripomienky akceptované. Chcú sa len oboznámiť 

s trasovaním cesty, posunúť cestu 5 m od vysokého napätia, do budúcna možno bude 

prepájacia cesta ku Uz. Šalgovu. 

P. Dzuriková povedala, že Návrh ÚPN – O č. 7/2020 bol vyvesený v mesiaci 9/2019 

a v mesiaci 4/2021 je zmena to znamená, že projektová dokumentácia je iná teraz ako bola 

v roku 2019. P. Dzuriková povedala, že nanovo musí dať vypracovať projektovú 

dokumentáciu. 

P. Vojtková povedala, že územný plán je náročný a zložitý proces. Pýta sa prečo schvaľuje 

nový územný plán, či je to len kvôli p. Dzurikovej alebo má obec nejakú dlhodobú víziu. 

P. Dzuriková povedala, že ona si sama hradila náklady so zmenou územného plánu. 

Ing. Poloha povedal, že je naplánovaná cesta ku Kolenkovým, je to najvhodnejšie miestu ku 

prepojeniu cesty. 

P. starosta povedal, že na začiatku zmien a doplnkov č. 7/2020 boli v návrhu územnom pláne 

navrhnuté tri lokality, ale kvôli nesúhlasnému stanovisku Dopravného úradu sa musela jedna 

lokalita vypustiť – lokalita pri letisku. 

 

2. súhlasí 

 

Uznesenie č. 22/2021 

2.1. s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie 

o námietkach a pripomienkach k Zmenám a doplnkom č. 7/2020, ÚPN-O. 
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3. neschvaľuje 

 

Uznesenie č. 23/2021 

 

3.1.  v súlade s § 11 ods. 4 písm. c/  zákona o obecnom zriadení , Zmeny a doplnky č. 7/2020 

ÚPN-O Ražňany   vypracované  MINOR PLAN architektonická kancelária Ing. arch. 

DUČAJ STANISLAV so sídlom Petöfiho 14, Prešov. 
 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za   / /  /    3 

Proti           

Zdržal sa / /   /  / / / 6 

Neprítomný           

 

 

 

 

K bodu 6. Schválenie VZN obce Ražňany č. 1/2021 o názvoch ulíc a iných verejných 

priestranstiev na území obce. 

 

 

    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie návrh VZN obce 

Ražňany č. 1/2021 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce. Oboznámil 

prítomných o zasadnutí názvoslovnej komisie, ktorá schválila 19 názvov ulíc. Do najbližšieho 

zastupiteľstva starosta obce urobí prieskum trhu na zameranie adresných bodov ulíc. 

    

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 24/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Ražňany č. 1/2021 o názvoch ulíc a iných 

verejných priestranstiev na území obce. 

 

 

 

K bodu 7. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2021 – zmena rozpočtových opatrení. 

 

 

    Starosta obce Ražňany predkladá obecnému zastupiteľstvu v Ražňanoch na prerokovanie 

návrh na zmenu rozpočtu. V súlade s ods. 2 písm. e) §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 vo výdavkovej časti bežný rozpočet v sume 600,00 eur, do výdavkovej časti 

kapitálový rozpočet v sume 500,00 eur a do výdavkovej časti bežný rozpočet v sume 100,00 

eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.  
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   Za schválenie dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 25/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2021005. 

 

 

 

 

K bodu 8. Žiadosti občanov. 

 

 

 

    Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť PhDr. Marty Gluchmanovej, PhD: 

a) o vysporiadanie vlastníctva odkúpenia časti parciel obcou (330 m²), p. Gluchmanová 

nesúhlasí s cenou 1,50 € / m², navrhuje cenu 20,- € / m², odvoláva sa na odkúpenie pozemku 

v roku 2016, kde bola stanovená cena 15,- € / m², 

b) o vysporiadanie vlastníctva časti obecného chodníka Ražňany č. 93 (Pečovec) –                       

5 m² + 15 m², p. Gluchmanová nesúhlasí s cenou 1,50 € / m², navrhuje cenu 20,- € / m², 

odvoláva sa na odkúpenie pozemku v roku 2016, kde bola stanovená cena 15,- € / m². 

 

Poslanci nesúhlasia s návrhom p. Gluchmanovej a ostáva v platnosti suma 1,50 € / m². Obec 

môže zrealizovať rekonštrukciu cesty na Pečovci aj bez odkúpenia pozemkov.  

Poslanci navrhujú odpovedať p. Gluchmanovej takto: Obec bude vkladať vysoké finančné 

prostriedky do rekonštrukcie cesty a cena 1,50 € / m² je schválená obecným zastupiteľstvom.  

Pozemok nie je určený na individuálnu bytovú výstavbu, je to pozemok, na ktorom je 

postavená inžinierska stavba – miestna komunikácia. 

 

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

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 26/2021 

Obec bude vkladať vysoké finančné prostriedky do rekonštrukcie cesty a cena 1,50 € / 

m² je schválená obecným zastupiteľstvom.  Pozemok nie je určený na individuálnu 

bytovú výstavbu, je to pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – miestna 

komunikácia. 

 

 

Prerušenie zasadnutia obecného zastupiteľstva z dôvodu vyhláseného núdzové stavu 

(zákaz vychádzania po 21.00 hod.). Poslanci sa zhodli, že zasadnutie bude pokračovať 

v utorok 18.5.2021 so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskom pavilóne. 
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POKRAČOVANIE ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA – 18.5.2021 

o 18.00 hod. 

 

Starosta sa opýtal poslancov, či súhlasia, aby sa hostia vyjadrili k územnému plánu. Poslanci 

súhlasili. 

 

P. Nehila sa opýtal ako je to s pozemkami okolo p. Uličného, dôvod prečo tam nemôžu byť 

pozemky.  

P. starosta odpovedá: poslanci obecného zastupiteľstva v závere neschválili Zmeny a doplnky 

ÚPN – O č. 7/2020. Za boli traja poslanci, šiesti sa zdržali hlasovania. 

P. Nehila chce vedieť prečo. 

P. Vojtková odpovedá: „Je to normálne, aby cesta išla cez súkromný pozemok?“ Povedala, že 

o tom nevedela. 

P. Smetanka povedal, že v roku 2008 bola schválená cesta okolo Karniša. Nechápe prečo sa 

nevyjadrili vtedy, nechápe v čom je problém. 

P. Vojtková povedala, že vlastník by mal vedieť o tom, že ide cesta cez jeho pozemok. 

P. starosta povedal, že obec otvára územie na individuálnu bytovú výstavbu, vlastníci 

pozemkov sa potom budú môcť vyjadrovať. Povedal, že ľudia sa chcú stavať a je problém 

s pozemkami v obci. 

P. Vojtková nesúhlasí so starostom, použila slovo – subsidiarita – ústava je nadradená 

všetkým zákonom, stavebné konanie je podradené územnému plánu obce – potom sa už 

nebude dať vyjadriť v stavebnom konaní. 

P. starosta povedal, že v budúcnosti tam bude postavených cca 34 domov. 

P. Vojtková sa opýtala koľko ľudí sa domáhalo zmeny územného plánu. P. starosta odpovedal 

– p. Smetanka, p. Dzuriková, p. Verešpej M., p. Verešpej J., p. Kušnírová. 

P. Vojtková povedala, aby územný plán nezasahoval do pozemkov súkromných osôb. Opýtala 

sa, či stavby sú vo vlastnom záujme alebo vo verejnom záujme. 

P. starosta povedal, že vo verejnom záujme. 

P. Vojtková s ním nesúhlasí. 

Bc. Horňák povedal, že ak sa schváli územný plán, ak p. Vojtková povie, že tam nechce mať 

cestu, tak tam cesta nebude. 

Ing. Horňák sa pýta p. Vojtkovej, či je to nevýhoda, že tam pôjde cesta. P. Vojtková sa k tomu 

nechce vyjadriť. 

Ing. Horňák sa pýta p. Vojtkovej, či každý vlastník mal byť oslovený. 

P. Vojtková sa pýta Ing. Horňáka ako dlho je poslancom.  

Ing. Horňák odpovedá, že druhé volebné obdobie. 

P. Vojtková sa pýta ako bol robený územný plán v roku 2008. 

P. Nehilovi sa nepáči prístup p. Vojtkovej. 

Ing. Poloha poznamenal,  že p. Smetanka kúpil pozemok, na ktorom má podľa platného 

územného plánu viesť cesta, takže kúpil pozemok s ťarchou. 

P. Smetanka povedal, že cesta stratila význam, cesta ide poza domy p. Loučku a p. Blaščáka. 

Ing. Stračiak sa pýta, či p. Smetanka má stavebné povolenie.  

P. Smetanka povedal, že má už dom postavený, dodržal všetky vzdialenosti, celý dom je 

vytlačený do poľa. 

Ing. Eliaš sa pýtal, prečo sa diskutuje o tom, čo už bolo neschválené. 

P. starosta vysvetľuje prítomným, že Ing. Imrich – odborne spôsobilá osoba uviedol 

v pripomienkach, že v procese prípravy a prerokovania návrhu zmien a doplnkov nie je podľa 

platnej legislatívy potrebný súhlas vlastníkov pozemkov, ktoré sa nachádzajú v navrhovaných 

plochách pre nové funkčné využitie. Návrh iba vytvára možnosť, ale pre samotnú realizáciu je 

potrebné splniť podmienky platnej legislatívy, kde bez súhlasu vlastníkov nehnuteľnosti nie je 
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možné povolenie výstavby miestnej komunikácie. Povedal p. Vojtkovej, že námietky 

účastníkov musia byť podané v stanovenej lehote, VZN bolo vyvesené  na úradnej tabuli 15 

dní a do 10 dní je možnosť podať námietku. 

P. Vojtková sa pýtala, či sa verejnosť nesmie vyjadrovať? 

P. starosta odpovedá, že môže, ale v stanovenej lehote. 

P. Vojtková navrhuje skombinovať starý územný plán s novým územným plánom. 

P. starosta oznámil prítomným, že v pondelok 17.5.2021 bolo zvolané územné konanie na 

cestu v spomínanej lokalite. Povedal, že p. Dzuriková a p. Solárová požiadali stavebný úrad 

o povolenie výstavby cesty na súkromných pozemkoch.  

P. Vojtková sa pýtala, či p. Dzuriková dala písomný súhlas, že cestu potom odpredá obci za 

1,- €.  

P. starosta povedal, že dala ústny súhlas a telefonuje p. Dzurikovej, či dá tento súhlas aj  

písomne. Ona odpovedá, že dá súhlas aj písomne. 

 

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Kornélie KARNIŠOVEJ 

o predaj pozemkov obci, ktoré sú v jej vlastníctve (veľa drobných plôch – 12 parciel).                   

P. Karnišová žiada poslancov, aby prehodnotili cenu za 1 m². Primeraná cena za 1 m² je 4,- €. 

P. Kolarčík sa pýtal p. starostu, či obec má na to, aby zvyšovala cenu. Poslanci súhlasia s p. 

Kolarčíkom, že obec na to nemá. P. starosta povedal, že min. cena na našu obec pri predaji 

obci je 3,32 €, a preto navrhuje navýšiť aj kúpnu cenu na stanovenú hodnotu                 3,- € / 

m². 

Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 27/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Kornélie KARNIŠOVEJ na vedomie 

a prehodnotí cenu pozemku za 1 m². 

 

 

    Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť Mgr. Terézie Dvorskej 

o jednorazový finančný príspevok pre jej ťažko zdravotne postihnutého syna Dávida vo výške 

200,- €.  

Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

 

 

Uznesenie č. 28/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorazový finančný príspevok Mgr. Terézii Dvorskej 

pre jej ťažko zdravotne postihnutého syna vo výške 200,- €, slovom: dvesto eur. 
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Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Martina JUSKA 

o osadenie dopravného zrkadla oproti domu s. č. 242. P. Kolarčík povedal, že osadenie 

zrkadla mu nepomôže. 

Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za           

Proti / / / / / / / / / 9 

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 29/2021 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Martina JUSKA o osadenie dopravného 

zrkadla oproti domu s. č. 242. 

 

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Juraja STRAČIAKA,                   

p. Adama PERECÁRA a Mg. Ivany Čekanovej o odstránenie závady. Pri stále častejších 

a silnejších dažďoch dochádza k zaplavovaniu komunikácie ulice – z ulice od družstva – smer 

Pečovec. Navrhujú riešenie: odvodnenie na najkratšom úseku smerom do potoka cez 

pozemok pána Juraja Stračiaka. 

P. Kišeľa povedal, že by sa to mohlo robiť vo vyššej časti (pri p. Hviščovi) – zväčšiť vrchnú 

časť zberného rigolu. 

P. Kolarčík navrhuje pozrieť sa na tvar miesta. 

P. starosta navrhuje pripraviť cenovú ponuku do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva. 

     Za žiadosť dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 30/2021 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vypracovať cenovú ponuku na zvod vody 

cez p. Stračiaka a vyčistiť rigol pri p. Hviščovi. 

 

 

P. Jusko sa pýta ako to vyzerá na Pečovci (šachta). Osadili sa tam gumové podložky, ktoré sa 

skoro zničia. 

 

Starosta obce informoval prítomných ohľadom žiadosti p. Marty IMRICHOVEJ.                

P. Imrichová by chcela, aby sa vyrúbali stromy, ktoré sa nachádzajú smerom ku ihrisku 

z dôvodu, že ohrozujú život občanov. Starosta bol pozrieť s p. Červeňákovou z mestského 

úradu. Pre začatie správneho konania vo veci výrubu drevín je potrebné, aby p. Imrichová na 

obec Ražňany doložila: 

1. vyplnenú žiadosť o výrub, v ktorej špecifikuje počet  a druh drevín, ktoré žiada 

vyrúbať a uvedie dôvod ich výrubu, 

2. potvrdenie o zaplatení správneho poplatku na obci vo výške 10,- €. 

Do konania bude prizvaný aj zástupca Štátnej ochrany prírody, ktorý zhodnotí opodstatnenosť 

výrubu, a jeho vyjadrenie bude podkladom pre rozhodnutie obce. V prípade, že výrub bude 

povolený, bude žiadateľovi nariadené aj realizácia náhradnej výsadby. 

Za žiadosť dávam hlasovať: 
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 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 31/2021 

Obecné zastupiteľstvo navrhuje pre začatie správneho konania vo veci výrubu drevín, 

aby p. Imrichová na obec Ražňany doložila: 

1. vyplnenú žiadosť o výrub, v ktorej špecifikuje počet  a druh drevín, ktoré 

žiada vyrúbať a uvedie dôvod ich výrubu, 

2. potvrdenie o zaplatení správneho poplatku na obci vo výške 10,- €. 

Do konania bude prizvaný aj zástupca Štátnej ochrany prírody, ktorý zhodnotí 

opodstatnenosť výrubu, a jeho vyjadrenie bude podkladom pre rozhodnutie obce. 

V prípade, že výrub bude povolený, bude žiadateľovi nariadené aj realizácia náhradnej 

výsadby. 

 

 

     Starosta obce informoval prítomných o sťažnosti občanov Ražnian z ulice Surdok, že dňa 

18.5.2021 volali z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov, že dňa 19.5.2021 

prídu na obhliadku. 

 

 

K bodu 9. Rôzne 

 

 

     Hlavný kontrolór predložil správy o výsledkoch z kontrol: 

a) kontrola - preveriť správnosť úhrady dodávateľskej faktúry s bankovým účtom dodávateľa 

služby respektíve tovaru, 

b) kontrola cestovných náhrad za obdobie II. polroka 2020. 

Za vzatie na vedomie dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 32/2021 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správy Hlavného kontrolóra obce: 

a) kontrola - preveriť správnosť úhrady dodávateľskej faktúry s bankovým účtom 

dodávateľa služby respektíve tovaru, 

b) kontrola cestovných náhrad za obdobie II. polroka 2020. 

 

 

Starosta obce oboznámil prítomných: 

DENNÝ STACIONÁR – súťaž vyhrala firma EUROBAU Košice, ktorá ponúkla najnižšiu  

                                          sumu 

                                -starosta dal niektoré položky preveriť (nízka cena), po skontrolovaní 

a odôvodnení a po následnej kontrole VO, obec podpíše s firmou 

zmluvu o dielo 
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                                -stavebný dozor obec nemá v rozpočte, hradiť sa bude z kapitálov vo 

výdajovej časti. 

SMETNÉ NÁDOBY – moderný systém evidencie odpadov prostredníctvom merania 

naplnenosti jednotlivých nádob – ELWIS, 

KOMPOSTÉRY – dodané obci 400 ks, 

                            -budú sa cez víkend roznášať na podpis. 

ODCHYT PSOV – obec musí mať uzatvorenú zmluvu na základe výzvy regionálneho úradu, 

                             -obec uzatvorila zmluvu s so spol. z Vranova nad Topľou. 

ZÁBRADLIE pri p. Miškovi – obec má zakúpené zábradlie, ktoré bude montovať v najbližšej 

dobe, ale čaká za statickým posudkom. 

CINTORÍN – je tam úvaha opraviť plot, urobiť chodníky, vynechať priestory na Dom 

smútku. 

NOVÝ PAVILÓN MŠ – kolaudácia stavby už bola, navštevuje ho 16 detí pod názvom 

Motýlikova trieda. 

VÝZVA NA POŽIČANIE BICYKLOV – obec má možnosť zapojiť sa s Mestom Sabinov, 

obcou Drienica a obcou Pečovská Nová Ves požičovňa by bola pri OcÚ. 

KAMEROVÝ SYSTÉM – v súčasnej dobe je zastaraný a nefunkčný a je potrebné doplniť 

cenové ponuky. 

ULICA K LETISKU – p. Nehila informoval starostu ohľadom riešenia pozemkov na budúcu 

možnú bytovú výstavbu pri letisku,  nedá sa dohodnúť so spolumajiteľmi. Je potrebné, aby 

obec vstúpila do jednania s majiteľmi pozemkov na odkúpenie časti pozemkov na miestnu 

komunikáciu. 

 

P. Kolarčík sa pýtal ohľadom prezentácie TOMARK akú dajú poslanci odpoveď. 

OcZ berie na vedomie prezentáciu firmy TOMARK. 

 

Ing. Galeštoková oboznámila prítomných s listom p. Malinovského.  

 

Pán starosta oboznámil prítomných s geometrickým plánom p. Rácu. P. Ráca si dal zamerať 

garáž a zasahuje do obecného pozemku a nevie, či po celej dĺžke. Ing. Galeštová navrhuje, 

aby to išlo cez osobitný zreteľ. 

 

OPRAVA TRAKTORA: 

- obec za opravu má zaplatiť sumu vo výške 820,- €, 

- poslanci by mali schváliť rozpočtové opatrenie, 

- starosta obce navrhuje do programu doplniť bod – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 

20210006 

Za návrh dávam hlasovať: 

 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 33/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie bodu - Schválenie rozpočtového opatrenia                

č. 20210006. 
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     Starosta obce Ražňany predkladá obecnému zastupiteľstvu v Ražňanoch na prerokovanie 

návrh na zmenu rozpočtu. V súlade s ods. 2 písm. e) §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 vo výdavkovej časti bežný rozpočet v sume 820,00 eur, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky.  

 

 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / / / / 9 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný           

 

Uznesenie č. 34/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtového opatrenia č. 20210006. 

 

 

 

 

K bodu 10. Interpelácie. 

 

 

Ing. Poloha – položil dve otázky: 

1. Kedy bola podaná žiadosť na územné konanie na cestu na pozemku p.Dzurikovej a 

p.Solárovej? 

2. Prečo sú podávané mylné informácie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva – konkrétne so 

spustením nového pavilónu MŠ, že poslanci s tým nesúhlasia. Poslanci sú za všetkých ľudí, 

nie za jednotlivcov. 

 

Ing. Galeštoková: 

 – mala vytky voči celému zasadnutiu obecného zastupiteľstva (poslanci skladali sľub), 

- všetko musí byť v súlade so súhlasom, každá zmena programu sa musí hlasovať, 

- starosta nepostupoval správne voči sťažnosti obyvateľov ulice Surdok – obec mala dať 

odpoveď do 30 dní sťažovateľom a postihnutým, mal prebehnúť proces. 

 

Starosta obce akceptoval vyjadrenie hlavného kontrolóra. 

 

 

Starosta obce informoval ešte prítomných, že omaľovánky bude robiť MAS SABINOVSKO , 

ale vo svojej réžii. Obce majú dodať 3 fotografie (projekt p. Gubčíkovej). 

 

 

K bodu 11. Záver. 

 

Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

v Ražňanoch. 
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         Radovan ROKOŠNÝ 

                starosta obce 

 

 

Zapisovateľ: 

p. Anna BALČÁKOVÁ  …………………………… 

 

Overovatelia: 

Ing. Karol BALČÁK              …………………………… 

 

 

Martin KOLARČÍK   …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


