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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 18.1.2023 od 18.30 do  hod. 20.30 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:             Bc. Imrich HORŇÁK, 

                Viliam KIŠEĽA, 

                                                           Ing. Slavomír KOŽÁR, MBA, 

 Mgr. Marta KOŽÁROVÁ, 

  Ing. Roman LOUČKA, 

  Nikola SLANINKOVÁ, 

     Mária SMETANKOVÁ, 

                                                           Mgr. Juraj TULEJA.     

  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  

  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ 

  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 

  - hostia:   

Neprítomní:                                        Mgr. Katarína HEREDOŠOVÁ, Dis. art, . 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2023 – zmena rozpočtových opatrení. 

6. Správa hlavného kontrolóra obce Ražňany z výsledku kontroly. 

7. Rôzne. 

8. Interpelácie. 

9. Záver. 

 

 

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: 
 HEREDOŠOVÁ HORŇÁK KIŠEĽA KOŽÁR KOŽÁROVÁ LOUČKA SLANINKOVÁ SMETANKOVÁ TULEJA Spolu 

Za  / / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /         1 
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       Program bol jednohlasne schválený. 

 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

         Starosta obce navrhol za zapisovateľa Annu BALČÁKOVÚ a overovateľov zápisnice 

Viliama KIŠEĽU a Máriu SMETANKOVÚ. 

 Za návrh dávam hlasovať: 
  HEREDOŠOVÁ HORŇÁK KIŠEĽA KOŽÁR KOŽÁROVÁ LOUČKA SLANINKOVÁ SMETANKOVÁ TULEJA Spolu 

Za  / / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /         1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 

  Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Bc. Imrich HORŇÁK, Mgr. Juraj TULEJA 

a Mgr. Marta KOŽÁROVÁ. 

 Za návrh dávam hlasovať: 
 HEREDOŠOVÁ HORŇÁK KIŠEĽA KOŽÁR KOŽÁROVÁ LOUČKA SLANINKOVÁ SMETANKOVÁ TULEJA Spolu 

Za  / / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /         1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

 

K bodu 4. Kontrola uznesení. 

 

 

Uznesenie č. 78/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023. 

Uznesenie č. 79/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kultúrno – spoločenských akcií na rok 2023. 

Uznesenie č. 80/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2022012. 

Uznesenie č. 81/2022 – splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2022013. 

Uznesenie č. 82/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy hlavného kontrolóra z výsledku kontrol. 

a) Kontrola správnosti zadávania prevodných príkazov na všetkých bankových účtoch 

OcÚ. 

b) Kontrola pokladne a kontrola nakladania s finančnými prostriedkami obce. 

       Uznesenie č. 83/2022 - splnené 

       Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na                    

1. polrok 2023: 
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 Kontrola pokladničných dokladov na OcÚ zameraná na účelnosť a účelovosť 

vynaložených finančných prostriedkov, ( dva náhodne vybrané mesiace), 

 Predloženie Správy z kontrolnej činnosti za rok 2022, 

 Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z obecného rozpočtu za rok 2022, 

 Kontrola dodržiavania § 17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – pravidlá používania 

návratných zdrojov financovania, stav a vývoj dlhu  k 31.12.2022, 

 Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2022. 

 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. 

Uznesenie č. 84/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ražňany. 

Uznesenie č. 85/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 6/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňany na 

rok 2023. 

Uznesenie č. 86/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 7 o miestnom poplatku za rozvoj. 

Uznesenie č. 87/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 8/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ražňany. 

Uznesenie č. 88/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 9/2022 o miestnych daniach na území obce 

Ražňany. 

Uznesenie č. 89/2022 - splnené 

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 20,00 € na žiaka a kalendárny rok 2023.  

Termín poskytnutia dotácie: do 30. 4. 2023 za obdobie od 1.1.2023 do 30.6.2023, 

      do 31.10.2023 za obdobie od 1.9.2023 do 31.12.2023. 

Uznesenie č. 90/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko k Rozpočtu obce Ražňany na roky 2023 -

 2025 Hlavného kontrolóra obce Ražňany. 

Uznesenie č. 91/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Ražňany na rok 2023. 

Uznesenie č. 92/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočet obce Ražňany na r. 2024 - 2025. 

Uznesenie č. 93/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre Hlavného kontrolóra vo výške 200,- €. 

Uznesenie č. 94/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poslanca Bc. Imricha Horňák, ako delegovaného zástupcu 

zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Ražňany. 

Uznesenie č. 95/2022 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie do Komisie pre vzdelávanie, mládež, šport, 

kultúru a sociálne veci o člena Ing. Jozefa Horňáka. 

Uznesenie č. 96/2022 - splnené 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poplatky za služby od 1.1.2023: 

a) malotraktorom (VEGA EXCELENT) – 30,- € / 1 hod., 

b) traktorom (NEW HOLLAND) – 30,- € / 1 hod. 

 

Uznesenie č. 1/2023 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení zo dňa 13.12.2022. 

 

 

K bodu 5. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2023 – zmena rozpočtových opatrení. 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 

       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 – navýšenie 

rozpočtových prostriedkov v časti finančné operácie schváleného rozpočtu v sume 3 950, 00 

€, vo výdavkovej časti bežný rozpočet v sume 1 230, 00 €, presun vo výdavkovej časti bežný 

rozpočet v sume 7 250, 00 €, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky. 

Za schválenie dávam hlasovať: 
 HEREDOŠOVÁ HORŇÁK KIŠEĽA KOŽÁR KOŽÁROVÁ LOUČKA SLANINKOVÁ SMETANKOVÁ TULEJA Spolu 

Za  / / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /         1 

 

Uznesenie č. 2/2023 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2023. 

 

             

K bodu 6. Správa hlavného kontrolóra obce Ražňany z výsledku kontroly. 

 

 

Starosta obce predložil správu hlavného kontrolóra v výsledku kontroly: 

„Kontrola  dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v 

znení neskorších predpisov zo strany obce Ražňany, a to v oblasti sprístupňovania informácií 

na žiadosť za 1. polrok 2022“  
Za vzatie na vedomie dávam hlasovať:      

 HEREDOŠOVÁ HORŇÁK KIŠEĽA KOŽÁR KOŽÁROVÁ LOUČKA SLANINKOVÁ SMETANKOVÁ TULEJA Spolu 

Za  / / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný /         1 

 

Uznesenie č. 3/2023 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra z výsledku 

kontroly: „Kontrola  dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám v znení neskorších predpisov zo strany obce Ražňany, a to v oblasti 

sprístupňovania informácií na žiadosť za 1. polrok 2022“. 
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K bodu 7. Rôzne. 

 

 

     Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie kúpno – predajnú zmluvu 

medzi kupujúcim Obcou Ražňany a predávajúcim Mgr. Kornéliou Karnišovou. 

Predmetom zmluvy – prevodu sú nasledovné podiely na nehnuteľnostiach vo vlastníctve 

predávajúceho: 

• Podiel o veľkosti 1/32 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 612/1, orná 

pôda, o výmere 1926 m2,  vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym 

odborom, v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na 

LV č. 1337 

• Podiel o veľkosti 1/32 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 612/2, orná 

pôda, o výmere 703 m2,  vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym odborom, 

v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na LV č. 1337 

• Podiel o veľkosti 1/12 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 1431/2, orná 

pôda, o výmere 736 m2,  vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym odborom, 

v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na LV č. 786 

• Podiel o veľkosti 1/12 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 1432/2, orná 

pôda, o výmere 73 m2,  vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym odborom, 

v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na LV č. 786 

• Podiel o veľkosti 1/24 k celku na pozemku  registra KN E parcelné č. 1454/1, orná 

pôda, o výmere 133 m2,  vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym odborom, 

v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na LV č. 316 

• Podiel o veľkosti 1/32 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 1396, orná 

pôda, o výmere 5602 m2, vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym 

odborom, v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na 

LV č. 861 

• Podiel o veľkosti 1/8 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 1397, orná 

pôda, o výmere 3499 m2, vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym 

odborom, v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na 

LV č. 482 

• Podiel o veľkosti 1/8 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 1398, orná 

pôda, o výmere 2789 m2, vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym 

odborom, v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na 

LV č. 482 

Kúpna cena je na základe Uznesenia č. 23/2018 zo dňa 11.05.2018,  Uznesenia č. 45/2022 

zo dňa 24.6.2022 a Uznesenia č. 59/2022 zo dňa 09.09.2022  stanovená a  na základe 

dohody účastníkov zmluvy dohodnutá vo výške 3 Eur/m2 za nasledovné podiely na 

nehnuteľnostiach parc. č. 612/2, 612/1, 1431/2, 1454/1, 1432/2 a vo výške 1,50 Eur za 

nasledovné podiely na nehnuteľnostiach parc. č. 1396, 1397, 1398. 

 

 

 

 

 

    Za schválenie dávam hlasovať: 
 HEREDOŠOVÁ HORŇÁK KIŠEĽA KOŽÁR KOŽÁROVÁ LOUČKA SLANINKOVÁ SMETANKOVÁ TULEJA Spolu 

Za  / / / / / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           
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Neprítomný /         1 

 

Uznesenie č. 4/2023 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpno – predajnú zmluvu medzi kupujúcim Obcou 

Ražňany a predávajúcim Mgr. Kornéliou Karnišovou. 

Predmetom zmluvy – prevodu sú nasledovné podiely na nehnuteľnostiach vo vlastníctve 

predávajúceho: 

• Podiel o veľkosti 1/32 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 612/1, orná 

pôda, o výmere 1926 m2,  vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym 

odborom, v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na 

LV č. 1337 

• Podiel o veľkosti 1/32 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 612/2, orná 

pôda, o výmere 703 m2,  vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym odborom, 

v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na LV č. 1337 

• Podiel o veľkosti 1/12 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 1431/2, orná 

pôda, o výmere 736 m2,  vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym odborom, 

v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na LV č. 786 

• Podiel o veľkosti 1/12 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 1432/2, orná 

pôda, o výmere 73 m2,  vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym odborom, 

v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na LV č. 786 

• Podiel o veľkosti 1/24 k celku na pozemku  registra KN E parcelné č. 1454/1, orná 

pôda, o výmere 133 m2,  vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym odborom, 

v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na LV č. 316 

• Podiel o veľkosti 1/32 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 1396, orná 

pôda, o výmere 5602 m2, vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym 

odborom, v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na 

LV č. 861 

• Podiel o veľkosti 1/8 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 1397, orná 

pôda, o výmere 3499 m2, vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym 

odborom, v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na 

LV č. 482 

• Podiel o veľkosti 1/8 k celku na pozemku registra KN E parcelné č. 1398, orná 

pôda, o výmere 2789 m2, vedený Okresným úradom Sabinov, Katastrálnym 

odborom, v katastrálnom území Ražňany, obec Ražňany, okres Sabinov, zapísaný na 

LV č. 482 

Kúpna cena je na základe Uznesenia č. 23/2018 zo dňa 11.05.2018,  Uznesenia č. 45/2022 

zo dňa 24.6.2022 a Uznesenia č. 59/2022 zo dňa 09.09.2022  stanovená a  na základe 

dohody účastníkov zmluvy dohodnutá vo výške 3 Eur/m2 za nasledovné podiely na 

nehnuteľnostiach parc. č. 612/2, 612/1, 1431/2, 1454/1, 1432/2 a vo výške 1,50 Eur za 

nasledovné podiely na nehnuteľnostiach parc. č. 1396, 1397, 1398. 

 

Starosta obce informovali prítomných: 

O nedoplatkoch na daniach za rok 2022. Dlžníci sú obci dlžní za daň za psa a pozemky 

k 11.1.2023 sumu vo výške 2012, 14 € a poplatok za komunálny odpad k 11.1.2023 sumu 

vo výške 8181, 10 €. Medzi prvé opatrenia na zaplatenie boli zaslané sms správy 

neplatičom, na ktorých máme telefónny kontakt, zverejnila sa výzva na internetovej 

stránke a v prípade, že do konca januára nebude dlh uhradený obec zašle všetkým 

neplatičom výzvu o zaplatení nedoplatku. 
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Obec Ražňany ako príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestení líniovej stavby 

„SO 01 – Slaboprúdové rozvody“. Účelom stavby je doplnenie resp. výmena 

komunikačnej siete umiestnené na stĺpoch a zavedenie telekomunikačnej optickej siete. 

Informácia o rozhodnutí je vyvesená verejnou vyhláškou na úradnej tabuli obce 

a internetovej stránke. 

 

Občianske združenia ŇARŠANKA, Futbalový klub a Športový klub dodali finančné 

vyúčtovanie dotácie v stanovenej lehote za rok 2022. Zmluvy o dotácii na rok 2023 sa 

pripravujú a do konca januára majú byť podpísané štatutármi združení. Kulturisti navrhujú 

finančné prostriedky na ich činnosť zlúčiť do jednej väčšej investície v priebehu 

nasledujúcich rokov. 

 

Ulica Surdok – z dôvodu zistenia ceny diela za rekonštrukciou ulice je potrebné vykonať 

prieskum trhu a zahrnúť do podmienok prieskumu, že zmluva s víťazným uchádzačom sa 

uzavrie len v prípade, že ak obecné zastupiteľstvo odsúhlasí finančné krytie tejto 

rekonštrukcie. Po aktualizovaní rozpočtu projektovej dokumentácie je suma za dielo vo 

výške 236.405, 95 €.  

 

Navrhuje do najbližšieho zastupiteľstva pripraviť rozpočtové opatrenie z dôvodu potreby 

finančného vykrytia projektov, ktoré sme nemali zahrnuté v rozpočte na rok 2023, a to 

Komunitné centrum – podkrovie Ražňany, Geometrický plán a vytýčenie na ulici Sadovej 

a Rekonštrukcia strechy budovy garáží z dôvodu zatekania. Finančné prostriedky na tieto 

investície môžu byť vyčlenené z navýšených finančných zdrojov dane z príjmu fyzických 

osôb vo výške 28 354, 00 €. 

 

Informácia o cenách plynu a elektriny: prijali sme vyúčtovaciu faktúru plynu za rok 2022 

vo výške 12 519, 89 €   (MŠ – 7418,26 €, obecný úrad – 1280, 84 €, KC – 3119, 51 €, 

ihrisko – 701, 28 €). Podľa harmonogramu budúcich platieb by sme mali v budúcom roku 

zaplatiť sumu vo výške 13 889, 00 €, čo je oproti roku 2022 viac o 1 369, 11 €. 

Zazmluvnená cena za plyn je do konca marca 2023. Prijali sme faktúru elektrickej energie 

za mesiac december 2022 vo výške 3682, 46 €. Oproti novembru je to navýšenie                       

o 564, 88 €.  

 

V spolupráci s kominárstvom Molnár sme umožnili občanom nahlásiť sa na vyčistenie 

komínov ich rodinných domov za cenu 20,- €. Nahlásilo sa 25 záujemcov a práce sa začali 

vykonávať 18.1.2023. 

 

Nezisková organizácia ANIMUS oslovila zástupcov samosprávy s možnosťou vybudovať 

v našej obci zdravotno - sociálne zariadenie s 24 hodinovou starostlivosťou                             

pre maximálny počet osôb 30. Zariadenie by sa malo vybudovať na ulici K osade na 

obecnom pozemku, ktorá má záujem spoločnosť od obce odkúpiť.   

 

 

K bodu. 7. Interpelácie. 

 

Bc. Horňák sa pýtal ohľadom tepelných čerpadiel. Pán starosta povedal, že je schválený 

projekt, ale dodávateľ ešte nie je vybratý. Ing. Loučka sa pýtal, či dotácia je aj na rozvody 

alebo len na čerpadlá. Pán starosta povedal, že len na čerpadlá. 
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     Ing. Loučka sa pýtal ohľadom vývozu odpadov, či obec neriešila aj iného spracovateľa. 

Pán starosta povedal, že spoločne s okolitými obcami sa chcú zapojiť do verejného 

obstarávania na zber a likvidáciu odpadu 

 

 

K bodu. 8. Záver. 

 

 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Ražňanoch. 

 

 

 

         Radovan ROKOŠNÝ 

                starosta obce 

 

Zapisovateľ: 

Anna BALČÁKOVÁ    …………………………… 

 

Overovatelia: 

Viliam KIŠEĽA              …………………………… 

 

 

Mária SMETANKOVÁ  …………………………… 


