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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 18.5.2022 od 18.00 do 21.00 hod.  

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

                                                           Ing. Pavol ELIÁŠ, 

                                                           Bc. Imrich HORŇÁK, 

                                                           Ing. Jozef HORŇÁK, 

                                                           Rastislav JUSKO,    

                                                Viliam KIŠEĽA,                                                            

                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK.   

                        - neprítomní:              Martin KOLARČÍK,        

                                                           Ing. Peter POLOHA, 

                        - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  

  - zapisovateľ:             Adriana REPASKÁ, 

                        - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 

  - hostia:                      Mgr. Daniela LENKOVÁ 

                                                           Mgr. Anton KARNIŠ          

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Žiadosti občanov. 

6. Schválenie VZN obce Ražňany o poskytovaní sociálnych služieb na území obce                       

č. 2/2022. 

7. Schválenie výpožičky finančných prostriedkov z rezervného fondu. 

8. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2022 – zmena rozpočtových opatrení. 

9. Rôzne. 

10. Interpelácie. 

11. Záver. 
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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 / / / / / /   / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       / /  2 

         Program bol jednohlasne schválený. 

 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

                  Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Adrianu REPASKÚ a overovateľov 

zápisnice p. Rastislava JUSKA a Ing. Jozefa HORŇÁKA. 

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

Za / / / / / /   / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       / /  2 

           Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 

 

 

  Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Karol BALČÁK, Ing. Vladimír 

STRAČIAK a Bc. Imrich HORŇÁK. 

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

Za / / / / / /   / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       / /  2 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

 

K bodu 4. Kontrola uznesení. 

 

Uznesenie č. 21/2022 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výstavbu telekomunikačného vedenia pre optický vysoko 

rýchlostný internet v obci Ražňany z dôvodu zrýchlenia telekomunikačných služieb. 

Oznamuje žiadateľovi, že obec Ražňany nie je vlastníkom už existujúcich podporných stĺpov. 

Súhlasí s ponukou s pripojením na novovybudovanú optickú sieť, a to kamerový systém ako 

aj pripojenie vysoko rýchlostného internetu pre obecný úrad, materskú školu ako inštitúcie 



 

 

 

 

3 

ktorých zriaďovateľom je obec na 1,- € na rok, a aj pre CZŠ na základe súhlasu zriaďovateľa 

školy, ktorým je Arcibiskupský školský úrad. 

Po vypracovaní návrhu projektovej dokumentácie obec Ražňany v stavebnom konaní 

v prípade potreby určí podmienky k výstavbe telekomunikačného vedenia pre optický 

vysokorýchlostný internet. 

Všetok materiál vrátanie stĺpov ako aj úkony súvisiace s výstavbou siete bude financovať 

firma BW-net s.r.o. 

Uznesenie č. 22/2022 - plnené 

Obecné zastupiteľstvo 

3. schvaľuje 

 

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. 

Uznesenie č. 23/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

3.2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. g/ zákona o obecnom zriadení, Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2022,  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť.  

 Uznesenie č. 24/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schvaľuje žiadosť Mgr. Terézie Dvorskej o jednorazový 

finančný príspevok pre ich ťažko zdravotne postihnutého syna Dávida vo výške 200,- €, 

slovom: dvesto eur. 

Uznesenie č. 25/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky: 

Vyúčtovanie dotácií z rozpočtu. 

 

Uznesenie č. 26/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení zo dňa 4.4.2022. 

 

 

 

K bodu 5. Žiadosti občanov. 

 

 

     Starosta obce prečítal obecnému zastupiteľstvu stanovisko Mgr. Kornélie Karnišovej 

k návrhu obecného zastupiteľstva – odkúpenie pozemkov. 

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

Za / / / / / /   / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       / /  2 

 

Uznesenie č. 27/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko Mgr. Kornélie Karnišovej k návrhu 

obecného zastupiteľstva – odkúpenie pozemkov. 

 

 

    Starosta obce prečítal obecnému zastupiteľstvu stanovisko Mgr. Kornélie Karnišovej 

k návrhu zámeny pozemkov a k odkúpeniu pozemkov. 

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

Za / / / / / /   / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       / /  2 

 

Uznesenie č. 28/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko Mgr. Kornélie Karnišovej k návrhu 

zámeny pozemkov a k odkúpeniu pozemkov. 

 

 

    Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť Mgr. Kornélie Karnišovej 

o odkúpeniu pozemkov. Jedná sa o nasledovné: 

1. LV 861 A LV 482, časti parciel E 1396, E 1397, E 1398, neznámej výmery, ktoré sú 

súčasťou obecného ihriska. 

2. LV 1337, parcely E 612/1, E 612/2, LV 786, parcely E 1431/2, E 1432/2, LV 316, 

parcely E 1454/1, na ktorých sú obecné cesty verejné priestranstvá. 

V žiadosti sa odvoláva na list od obce 547/2007 – Návrh na vysporiadanie pozemkov, 

v ktorom obec vyjadrila záujem o odkúpenie uvedených častí parciel a na Uznesenie č. 

23/2018 zo dňa 11.5.2018, v ktorom bolo schválené odkúpenie uvedených parciel. 

V dňoch 14. a 18.5.2021 bolo na zasadnutí OcZ prijaté Uznesenie č. 27/2021, v ktorom 

OcZ vzalo na vedomie žiadosť p. Karnišovej o predaji pozemkov obce a schválilo 

prehodnotenie ceny za 1 m². K prehodnoteniu má dôjsť z dôvodu, že obec p. Karnišovej 

ponúkala cenu 1,5 € za 1 m², s čím p. Karnišová nesúhlasila. Vzhľadom na to, ako sa 

pohybujú ceny pôdy v Ražňanoch a na to, že uvedené parcely sú v intraviláne obce 

a doteraz p. Karnišovej nebol vyplatený nájom za používanie jej majetku, požaduje cenu 

5,- € za 1 m². 

 

HOSTIA: Mgr. Daniela Lenková a Mg. Anton Karniš. 

P. Lenková bola splnomocnená svojou sestrou, aby ozrejmila poslancom situáciu 

s pozemkami. P. Lenková hovorila o parcelách, ktoré využíva obec – futbalové ihrisko 

a ďalšie. V r. 2018 obec odpísala p. Karnišovej, že by pozemky odkúpila, no za nízku 

cenu. P. Karnišová s tým nesúhlasí, pretože pozemky sa vykupujú za vyššiu cenu. Chceli 

by pozemky s obcou vysporiadať (najmä ihrisko), navrhovali aj nájomnú zmluvu, no 

k tomu nedošlo. 2. bod sa týka jednej veľkej parcely – oproti cintorínu p. č. 1594/3 – 

v územnom pláne je to extravilán, časť parcely chceli predať – no v územnom pláne je to 

budúci cintorín. Na základe uznesenia OcZ bola p. Lenková s p. starostom na rokovaní 

v marci a prebrali možnosti, ako by to dalo vysporiadať. Zistili, že na miestnom cintoríne 

je ešte dosť miesta, preto dali návrh (starosta ho prečítal). Budú sa snažiť vyhovieť aj 

obci. Návrh – zmenšiť plochu parcely na budúcom cintoríne – rozdelila by sa na dve časti 

(jedna by sa vymenila za inú obecnú parcelu) iba v tom prípade, aby sa jedna časť 

pozemku zmenila na IBV. P. Lenková povedala, že ceny si nevymysleli len tak, ale sú 

opodstatnené, korektné, vzhľadom aj na iné obce, či mesto. P. Karniš ukázal poslancom 

pozemky oproti cintorínu (sú to dva pozemky) – skúsiť zámenu, rozdeliť parcelu na dve 

časti (v jednej časti cintorín a v druhej časti IBV). Futbalové ihrisko – poslanci navrhujú, 

aby zmena územného plánu neprebehla (zámer z neformálneho stretnutia), aby sa parcela 

nedelila. P. Lenková povedala, že futbalové ihrisko v Bodovciach vykupujú za 6,- € za 1 

m². Všetky parcely by chceli predať, no jednu parcelu by si chceli nechať (oproti 

cintorínu). P. starosta navrhol, že časť pozemkov odkúpiť a časť zameniť. P. Karniš 

povedal, že od r. 2007 majú na futbalovom ihrisku pozemok, kde obec neplatí nájom (na 

tomto pozemku je podiel). Ing. Stračiak sa pýtal, či by svoj podiel chceli predať obci, p. 
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Karniš odpovedal, že áno (374 m²). P. starosta poprosil poslancov, aby sa vyjadrili ku 

pozemku oproti cintorínu. Ing. Stračiak navrhol zvolať stretnutie. 

a) za vzatie na vedomie žiadosti dávam hlasovať: 

b) za schválenie žiadosti dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / /   / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       / /  2 

 

Uznesenie č. 29/2022 

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Mgr. Kornélie Karnišovej 

o odkúpenie pozemkov. 

b) Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zvolať pracovné stretnutie 

k prejednaniu žiadosti Mgr. Kornélie Karnišovej do 10.6.2022. 

 

 

       Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť riaditeľky MŠ Ražňany 

a vedúcej ŠJ pri MŠ Ražňany o úpravu Uznesenia č. 15/2012 – schválenie minimálneho 

počtu detí počas obmedzenej prevádzky MŠ z piatich (5) detí na sedem (7). 

a) za vzatie na vedomie žiadosti dávam hlasovať: 

b) za schválenie žiadosti dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za /  /  / /    4 

Proti           

Zdržal sa  /  /     / 3 

Neprítomný       / /  2 

 

Uznesenie č. 30/2022 

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť riaditeľky MŠ Ražňany 

a vedúcej ŠJ pri MŠ Ražňany o úpravu Uznesenia č. 15/2012 – schválenie 

minimálneho počtu detí počas obmedzenej prevádzky MŠ z piatich (5) detí na 

sedem (7). 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť riaditeľky MŠ Ražňany a vedúcej ŠJ 

pri MŠ Ražňany o úpravu Uznesenia č. 15/2012 – schválenie minimálneho počtu 

detí počas obmedzenej prevádzky MŠ z piatich (5) detí na sedem (7). 

 

 

       Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť CZŠ sv. Demetra 

Ražňany o finančný príspevok na Školu v prírode, ktorá sa uskutoční v dňoch od 

30.05.2022 do 03.06.2022 v Tatranskej Lomnici vo výške 200,- €. 

a) za vzatie na vedomie žiadosti dávam hlasovať: 

b) za schválenie žiadosti dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / /   / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       / /  2 
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Uznesenie č. 31/2022 

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť CZŠ sv. Demetra Ražňany 

o finančný príspevok na Školu v prírode, ktorá sa uskutoční v dňoch                            

od 30.05.2022 do 03.06.2022 v Tatranskej Lomnici vo výške 200,- €. 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť CZŠ sv. Demetra Ražňany o finančný 

príspevok na Školu v prírode, ktorá sa uskutoční v dňoch od 30.05.2022                        

do 03.06.2022 v Tatranskej Lomnici vo výške 200,- €, slovom: dvesto eur. 

     

 

 Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Margity Javorskej o kúpu 

obecného majetku – parc. registra E č. 1628/6, druh: ostatná plocha, výmera: 96 m². 

a) za vzatie na vedomie žiadosti dávam hlasovať: 

b) za schválenie žiadosti dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / /   / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       / /  2 

 

Uznesenie č. 32/2022 

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Margity Javorskej o kúpu 

obecného majetku – parc. registra E č. 1628/6, druh: ostatná plocha, výmera: 

96 m². 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer p. Margity Javorskej o kúpu 

obecného majetku – parc. registra E č. 1628/6, druh: ostatná plocha, výmera: 

96 m² ako prípad osobitného zreteľa. 

 

 

     Pán starosta oboznámil prítomných s oznámení NIKÉ, spol. s.r.o. o zrušení Nikinky  ku 

dňu 30.4.2022 v Ražnanoch pizza bar. 

 

 

K bodu 6. Schválenie VZN obce Ražňany o poskytovaní sociálnych služieb na území 

obce č. 2/2022. 

 

 

Dôvodová správa k VZN obce Ražňany o poskytnutí sociálnych služieb na území obce                   

č. 2/2022 

      

     Dôvodom návrhu zmien VZN obce Ražňany o poskytnutí sociálnych služieb na území 

obce č. 2/2022 je možnosť poskytnúť terénnu opatrovateľskú službu aj iným oficiálnym 

poskytovateľom v našom prípade je to neverejný poskytovateľ sociálnej služby OÁZA, n. o. 

so sídlom v Širokom a zastúpená Ing. Milanom Tomašovom, ktorá v prípade schválenia VZN 

č. 2/2022 príjme dve pracovníčky z našej obce (p. Eliášovú a p. Solárovú) na pozíciu 

opatrovateľky. Obec na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného 

poskytovateľa na prevádzku poskytnutej opatrovateľskej služby bude mesačne uhrádzať 

finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi na jedno miesto pre prijímateľov sociálnej 

služby, max. vo výške 1,90 € za 1 hod. Obci sa touto zmenou znížia finančné náklady na 

poskytovanie sociálnej služby. Pracovný pomer u neverejného poskytovateľa OÁZA bude 

viazaný na dĺžku chváleného projektu a to do mesiaca 8/2023. Po tomto termíne ak spol. 



 

 

 

 

7 

OÁZA nezabezpečí finančné krytie projektu obec Ražňany príjme v prípade požiadania do 

pracovného pomeru na pozíciu opatrovateľka p. Solárovú a p. Eliášovú. 

 

 

Predpokladaná finančná úspora do 8/2023: 

Obdobie zamestnania 6/2022 – 8/2023: 15 mesiacov x 1265,88 € (632,94 € x 2) = 18 988,20 € 

 
 

     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie VZN obce 

Ražňany o poskytovaní sociálnych služieb na území obce č. 2/2022. 

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

Za / / / / / /   / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       / /  2 

 

Uznesenie č. 33/2022 

Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na  VZN obce Ražňany o poskytovaní sociálnych 

služieb na území obce č. 2/2022 so zmenou v Článku 4, v bode 2. Výška úhrady za 

opatrovateľskú službu pre plnoletú fyzickú osobu je najmenej 50 % priemerných EON 

za predchádzajúci rozpočtový rok: a) pre klientov s trvalým pobytom v obci Ražňany je 

1,90 € za hodinu opatrovania. 

    

 

K bodu 7. Schválenie výpožičky finančných prostriedkov z rezervného fondu. 

 

 

     Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie použitie prostriedkov 

z rezervného fondu na vyrovnanie dočasného nesúladu na krytie výdavkov kapitálového 

rozpočtu s navrátením do konca rozpočtového roka v sume 35.000,- € na vozidlo MAS 

v sume 30.000,- € a na detské ihrisko v sume 5.000,- €. 

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

Za / / / / / /   / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       / /  2 

 

 

Uznesenie č. 34/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch schvaľuje použitie prostriedkov z rezervného fondu 

na vyrovnanie dočasného nesúladu na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu 

s navrátením do konca rozpočtového roka v sume 35.000,- € na vozidlo MAS v sume 

30.000,- € a na detské ihrisko v sume 5.000,- €. 
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K bodu 8. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2022 – zmena rozpočtových opatrení. 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2022004 

     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 5000,00 eur, vo výdavkovej časti 

kapitálový rozpočet v sume 9 700,00 EUR pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 

výdavky. Spolu 14 700,00 EUR 

Za rozpočtové opatrenie č. 2022004 dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / /   / 7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       / /  2 

 

Uznesenie č. 35/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2022004. 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2022005 

     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 – výpožička-navýšenie 

rozpočtových prostriedkov z rezervného fondu v príjmovej časti finančné operácie v sume 35 

000,00 eur, navýšenie rozpočtových prostriedkov vo výdavkovej časti kapitálový rozpočet 

v sume 35 000,00 eur, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky.  

Za rozpočtové opatrenie č. 2022005 dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / /    6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       / / / 3 

 

 

Uznesenie č. 36/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2022005. 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2022006 

     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 200,00 eur, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky.  
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Za rozpočtové opatrenie č. 2022006 dávam hlasovať: 
 BALČÁK ELIÁŠ HORŇÁK I. HORŇÁK J. JUSKO KIŠEĽA KOLARČÍK POLOHA STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / /    6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       / / / 3 

 

Uznesenie č. 37/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2022006. 

 

K bodu 9. Rôzne. 

 

 

     Obec Ražňany, ktorá je stavebným úradom aj pre rodinné domy v obci zistila, že niektoré 

stavby v rómskej osade sú postavené bez stavebného povolenia a z tohto dôvodu 9.5.2022              

p. Matija ako odborne spôsobilá osoba pripravil oznámenie o začatí konania o dodatočnom 

povolení stavby, vyzýva na predloženie dokladov, rozhodnutie o prerušení konania.  Z 

vlastníkov rodinných domov si osobne oznámenie prevzal jeden občan a šiestim bolo 

oznámenie zaslané doporučene do vlastných rúk. 

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

Za / / / / / /    6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       / / / 3 

 

Uznesenie č. 38/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu p. starostu ohľadom stavieb 

v rómskej osade, ktoré  sú postavené bez stavebného povolenia. 

 

 

      Obec v zastúpení starostom obce požiadala spoluvlastníkov parcely C č. 764/12, druh 

pozemku orná pôda, ktorých vlastníkmi sú p. Dušan Fabian a p. Marián Fabian, aby tri stĺpy 

oplotenia, ktorú sú osadené na hranici s miestnou komunikáciou posunuli o 0,5 m od miestnej 

komunikácie z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky. Spoluvlastníci súhlasia s posunom za 

podmienok výpomoci pri zrezaní orecha a osadení vstupnej brány na ich pozemok. 

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

Za / / / / / /    6 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný       / / / 3 

 

Uznesenie č. 39/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu p. starostu ohľadom oplotenia                     

p. Dušana Fabiána a p. Mariána Fabiána. 

 

 

Starosta obce oboznámil prítomných: 

- Orientačné čísla v obci. 

- Denný stacionár – kontrolný deň. 

- Podpis zmluvy na vysokorýchlostný internet. 



 

 

 

 

10 

- Čerešňobranie a stretnutie rodákov, ktoré sa bude konať 2.7.2022. 

- Žiadosť o dotáciu na Čerešňobranie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 

- PSK, odbor SO pre odbor zaslal 25.4.2022 správu z kontroly za projekt Výstavba 

nového objektu materskej školy v obci Ražňany a navrhuje schváliť nárokované 

finančné prostriedky vo výške 45.919,59 € s DPH na preplatenie. 

- Ulica Surdok a jej rekonštrukcia – využitie finančných prostriedkov z rezervného 

fondu. 

 

 

K bodu 10. Interpelácie. 

 

 

      Ing. Horňák navrhol opraviť plochu ihriska v miestnom parku. 

      Ing. Eliaš sa pýtal ohľadom tepelných čerpadiel v MŠ. 

 

 

K bodu 11. Záver. 

 

 

     Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Ražňanoch. 

 

 

 

 

 

         Radovan ROKOŠNÝ 

                starosta obce 

 

 

 

Zapisovateľ: 

p. Adriana REPASKÁ   …………………………… 

 

Overovatelia: 

Rastislav JUSKO              …………………………… 

 

 

Ing. Jozef HORŇÁK   …………………………… 

 

 

 


