OBEC ROŽKOVANY
OBECNÝ ÚRAD ROŽKOVANY č.106, 082 71 LIPANY
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rožkovanoch zo dňa 18.06.2012 v zasadačke
O c Ú v Rožkovanoch.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program jednania: Príloha zápisnice
K bodu č. 1: Starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba privítal poslancov Obecného
zastupiteľstva v Rožkovanoch na 6. zasadnutí, oboznámil ich s programom, ktorý schválili
Hlasovanie:
5 ZA
Za zapisovateľa zápisnice bola určená: p. Mária Daňková
Za overovateľov boli určení: p. Ján Futaľ a p. Margita Kuchárová

K bodu č. 2: Informácia o vykonaných aktivitách O c Ú
O vykonaných aktivitách obecného úradu informoval Mgr. Miroslav Poklemba , starosta
obce:
A: Zaslanie zmlúv o prevode nehnuteľnosti do vlastníctva obce ( podiely parcely „E „ č.
490/39 a „ E č. 490/47 ) v lokalite „ Jeruzalem“ p. Renáta Polášková , ČR – čaká
sa na odpoveď . Po obdržaní súhlasného stanoviska sa pristúpi k úkonom prevodu. .
B: Uskutočnilo sa výberové konania na pracovníka – terénna sociálna práca dňa 14.06.2012.
Do výberového konania bolo prihlásených 5 uchádzačov.
Zloženie komisie : Ing. Michal Filičko
- FSR
PaedDr. Stanislav Cina
- ÚSVRK
Ľudmila Lukáčová
- UPSVAR
Mgr. Miroslav Poklemba
- Obec Rožkovany
Komisia vybrala uchádzača Bc. Andrea Mišenková, bytom Rožkovany 262, za náhradníka
Mgr. Peter Ščecina, bytom Kamenica.
C: Dňa 22.5.2012 redaktorky Rádia Regina nahrávali reláciu Zvony nad krajinou v obci
Rožkovany. Vznikol rozhlasový dokument o živote v obci Rožkovany, jej minulosti,
súčasnosti a plánoch do budúcnosti.
D: V mesiaci máj a jún zasadali komisie:
- Komisia ekonomická, kontroly a správy obecného majetku za účasti Hlavného kontrolóra
obce Rožkovany PhDr. Alena Ďžačovská. Predmetom zasadnutia bolo prejednanie
Záverečného účtu obce Rožkovany za rok 2011, Úprava rozpočtu za rok 2012 – rozpočtovým
opatrením č. 2 .

- Komisia sociálna, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, riešenia
medziľudských vzťahov, vybavovania sťažnosti . Predmetom zasadnutia bolo riešenie
sťažnosti občanov a zanedbávanie školskej dochádzky.
E: Dňa 09.06.2012 sa uskutočnilo podujatie „ Hej v Rožkovjanoch na valaľe " stretnutie
folkloristov Hornej Torysy . Toto podujatie organizovala folklórna skupina OZ Jazero
v spolupráci s poslancami OZ.
F: Od 1.6.2012 v obci Rožkovany sa vykonávajú aktivačné práce formou menších obecných
služieb. Porušením pracovnej disciplyny boli vylúčení dvaja uchádzači .Skupina pod vedením
Ivana Siváka pracuje na oprave rigolov smerom od železničnej stanice a okolo rodinného
domu p. Kollára č. 46. V rámci menších obecných služieb obec plánuje údržbu požiarnej
zbrojnice, realizáciu parku pri trafostanici č. 1 ( pri moste ).
G: Dňa 5.6.20012 zasadala komisia ROEP za prítomnosti JUDr. Eva Petranová, zástupca
spoločnosti BONA FIDE, s.r.o., Prešov. Pozvaný bol aj Ing. Jozef Bucko, Rožkovany č. 33
ako bývalý predseda MNV v Rožkovanoch. Na zasadnutí bol vyhotovený zápis o svedectve finančnom vyplácaní vlastníkom pozemkov Zarobilovým za pozemky pri základnej škole..
Komisia ROEP zasadala aj za účelom vysporiadania pozemkov – ihriska a areálu.
Pripravené sú pozvánky pre tzv. čiastkárov – vlastníkov pozemkov na valne zhromaždenie
dňa 20.07.2012
H: Uskutočnilo sa pracovné stretnutie s Ing. Arch. Jurajom Medveckým, ktorý informoval
o povinnosti zaslať požiadavku na ObÚ ŽP Prešov - Územný plán obce Rožkovany posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
CH: VVS, a.s. , Košice, OZ Prešov bol odovzdaný infraštrukturálny majetok – verejný
vodovod . Zaslaním projektovej dokumentácie a porealizačné zameranie vzniká možnosť
občanom napojiť sa na verejný vodovod.
I: Obvodnému úradu , odbor KR a CO, Prešov bol odovzdaný materiál CO, ktorý bol uložený
v priestoroch obecného úradu.
J: Ku dňu zasadnutia OZ boli známe výsledky podaných projektov:
- Žiadosť na zateplenie budovy ZŠ – nepodporená
- Žiadosť na rekonštrukciu fasády budovy športového areálu – nepodporená
- Žiadosť FS JAZERO - podporená
Uskutočnilo sa výberové konanie na materiál DHZ – schválený transfer vo výške 2 000,- €
na bežné výdavky.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e informácie o vykonaných
aktivitách OcÚ.

K bodu 3:Záverečný účet obce za rok 2011 – schválenie
Mgr. Miroslav Poklemba, starosta obce oboznámil poslancov OZ so zápisom
ekonomickej komisie, kontroly a správy obecného majetku za účasti Hlavného kontrolóra
obce Rožkovany PhDr. Alena Ďžačovská. Komisia sa zaoberala Záverečným účtom obce
Rožkovany za rok 2011a následne úpravou rozpočtu za rok 2012 so stavom k 30.06.2012 .

UZNESENIE č. 40/2012
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch

I. Berie na vedomie
1. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2011
II. Schvaľuje
1. celoročné hospodárenie obce schodok 13 788 € bez výhrad
2. usporiadanie schodku hospodárenia obce nasledovne:
- z prebytku bežného rozpočtu,
- zo zostatku finančných operácií
3. usporiadanie zostatku finančných operácií vo výške 43262 €,
- úhrada schodku vo výške 13 788 €.
- v zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa nevyčerpané účelové prostriedky vylučujú, keďže hospodárenie skončilo schodkom tieto
prostriedky a usporiadajú zo zostatku FO:
- prostriedkov poskytnuté zo Úradu vlády vo výške -19 711,10 €,
- prostriedkov vylúčené z predchádzajúceho obdobia + 598 €,
- omylom zúčtovaná výdavková položka +600 €

4. zostatok FO po usporiadaní bude vo výške 10 960,90 € bude rozdelený do fondov
nasledovne:
- do rezervného fondu v plnej výške

Hlasovanie:

5 ZA
0 PROTI
0 ZDRŽAL SA

UZNESENIE č. 41/2012
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch s ch v á l i l o úpravu rozpočtu so stavom
k 30.06.2012 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2012
Hlasovanie: 5 ZA
0 PROTI
0 ZDRŽAL SA

K bodu 4. Obecné slávnosti 2012 – príprava programu
Poslanci OZ určili termín 6. ročníka Obecných slávností 2012 na deň 19.08.2012.
Príprava programu je plánovaná v súlade so schváleným rozpočtom – položka kultúrna
činnosť t.j. 2720,- €. Predbežný návrh účinkujúcich na kultúrnom programe sa bude postupne
dopĺňať.
K bodu č.5: Rôzne
A: Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnil aj vedúci odboru Ing. Jozefa Čorba , ObÚ,
odbor CO a KR , Prešov za účelom riešenia darovania prebytočnej techniky.
Ing. Jozef Čorba vysvetlil dôvod zámeny prideľovania nadbytočnej techniky obci Rožkovany
, pôvodne obci Červená Voda . Obec Rožkovany o pridelenie techniky nežiadala pretože
v majetku obce už jednu V3S má. Ministerstvom vnútra pridelená technika je pre obec
nadbytočná. Odporúča predmetné vozidlo Praga V3S darovať obci Červená Voda.
UZNESENIE č. 42/2012
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch s ú h l a s í s darovaním prebytočnej techniky
vozidla Praga V3S obci Červená Voda.
Hlasovanie:

5 ZA
0 PROTI
0 ZDRŽAL SA

V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba
poďakoval poslancom za účasť a konštruktívne jednanie.
V Rožkovanoch 05.07.2012

Mgr. Miroslav Poklemba
starosta obce
Overovatelia:

Margita Kuchárová, poslankyňa OZ ...............................................
Ján Funtaľ, poslanec OZ

.............................................

