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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

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

 

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 

spísaná v Ražňanoch, dňa 13.3.2023 od 20.00 do 21.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:             Mgr. Katarína HEREDOŠOVÁ, Dis. art, . 

                                                           Bc. Imrich HORŇÁK, 

                Viliam KIŠEĽA, 

                                                           Ing. Slavomír KOŽÁR, MBA, 

 Mgr. Marta KOŽÁROVÁ, 

  Nikola SLANINKOVÁ, 

     Mária SMETANKOVÁ, 

                                                           Mgr. Juraj TULEJA.     

  - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  

  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ 

  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ 

  - hostia:   

Neprítomní:                                        Ing. Roman LOUČKA. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Schválenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

5. 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 

       Program bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 19/2023 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program obecného zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

         Starosta obce navrhol za zapisovateľa Adrianu REPASKÚ 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. 

 

Uznesenie č. 20/2023 

Obecné zastupiteľstvo navrhuje za zapisovateľa  Adrianu REPASKÚ a overovateľov 

zápisnice Viliama KIŠEĽU a Máriu SMETANKOVÚ. 

 

 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Katarína HEREDOŠOVÁ, Dis. art, 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. 

 

Uznesenie č. 21/2023 

Obecné zastupiteľstvo do návrhovej komisie navrhuje Mgr. Katarínu HEREDOŠOVÚ, 

Dis. art, Mgr. Juraja TULEJU a Mgr. Martu KOŽÁROVÚ. 

 

 

K bodu 4. Schválenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

     

 

    Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu opätovne žiadosť ANIMUSU, n. o. 

o prevodu majetku obce priamym predajom z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 

Nezisková organizácia má záujem o kúpu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, k. ú. 

obec Ražňany, LV 1182, číslo parcely 764/10 o rozlohe 5165 m², číslo parcely 614/2 

o rozlohe 111 m² a číslo parcely 546/2 o rozlohe 29 m². 

Starosta obce informoval poslancov o piatkovom (10.3.2023) stretnutí s občanmi obce                  

na ul. Novej. Všetkým priniesol katastrálnu mapu, dokumenty, s občanmi diskutoval, ktorí 

tam bývajú a súhlasili. Ak by zmenili názor, alebo potrebovali dovysvetliť mali možnosť sa 

ozvať v priebehu víkendu. Z tohto dôvodu starosta zvolal dnešné zasadnutie OcZ. Starosta 

obce je presvedčený, že je to projekt výhodný pre našu obec. 
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Poslanci diskutovali o návrhu ANIMIMUSU n. o., ktorý má záujem kúpiť pozemok od obce 

a vybudovať tam Sociálno – zdravotné nízkokapacitné špecializované zariadenie. Zo záverov 

diskusie vyplynulo, že pri tak dôležitom rozhodnutí nemajú poslanci obecného zastupiteľstva 

dostatok presných informácií napríklad o výške budovy, vizualizácií, udržateľnosti projektu, 

správnom využiteľnosti pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce a nepoznajú ani počet našich 

občanov, ktorí by mohli byť v zariadení umiestnení. 

Poslanci navrhli odklad hlasovania o schválení zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného 

zreteľa obce priamym predajom ANIMUSU, n. o. na nasledujúce zasadnutie OcZ. 

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

Za  / / / /  / / / 7 

Proti           

Zdržal sa /         1 

Neprítomný      /    1 

 

Uznesenie č.  22/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch odkladá hlasovanie o schválení zámeru prevodu 

majetku z dôvodu hodného zreteľa obce priamym predajom ANIMUSU, n.o. na 

nasledujúce zasadnutie OcZ. 

 

 

 

 

K bodu. 10. Záver. 

 

 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Ražňanoch. 

 

 

 

         Radovan ROKOŠNÝ 

                starosta obce 

 

 

Zapisovateľ: 

Adriana REPASKÁ                   …………………………… 

 

Overovatelia: 

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

 

 

Mária SMETANKOVÁ  …………………………… 


