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Zápisnica  

z 14.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce ROŽKOVANY,  

konaného dňa 10.10. 2013.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          ................ Mgr. Miroslav Poklemba, starosta obce 

                           Poslanci: Peter Janič, PhDr. Beáta Kollárová, Marian Gira, Bc. Jozef  

          Koscelník, Miroslav Ceperko, Peter Petruf, Mgr. Cecília Šarišská 

 

Neprítomní:      ................ Margita Kuchárová, Ján Funtaľ.................................. 

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

Ďalší prítomní: .................Mária Daňková, zapisovateľ....................................... 

Verejnosť:         .................................................................................................. 

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

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Vyhodnotenie 7. Obecných slávností 2013 

4. Informácia o uskutočnení zájazdu pre seniorov v rámci mesiaca úcty k starším 

5. Informácia o realizácii schváleného projektu na prevenciu kriminality ( kamerový  

            systém v obci ) 

6. Informácia o stave sprístupnenia obytnej zóny Jeruzalem na výstavbu 

7. Plnenie rozpočtu  

8. Čerpanie rezervného fondu 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie MZ  otvoril Mgr. Miroslav Poklemba, starosta obce.  Privítal všetkých 

prítomných.  

Ospravedlnení poslanci: Margita Kuchárová, Ján Funtaľ.......................................................... 

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  sedem a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Miroslav Ceperko, Bc. Jozef Koscelník.... 

Zapisovateľka:               Mária Daňková.......................................... 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce  v Rožkovanoch   

schvalilo   
program rokovania  

 

Hlasovanie:                     za:              7 

                                         proti :         0 

                                         zdržal sa:    0 
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K bodu 3. Vyhodnotenie 7. Obecných slávnosti 2013 

Predložil starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba. 

Návrh poslancov obecného zastupiteľstva , aby sa v budúcnosti obecné slávnosti obohatili 

o program v rámci cezhraničnej spolupráce  

 

Uznesenie č. 71/2013 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce v Rožkovanoch  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

informáciu o vyhodnotení 7. Obecných slávnosti 2013. 

 

Hlasovanie:                     za:              7 

                                         proti :         0 

                                         zdržal sa:    0 

  

 

K bodu  4. Informácia o uskutočnení zájazdu pre seniorov v rámci mesiaca úcty k     

starším 

Predložila PhDr. Beáta Kollárová, predseda kultúrno-športovej komisie. 

Zájazd sa uskutočnil dňa 25.9.2013 do Poľska – Zakopane s úspešným priebehom.   

 

Uznesenie č. 72/2013 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce v Rožkovanoch  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

informáciu o uskutočnení zájazdu  pre seniorov v rámci mesiaca úcty k starším 

 

Hlasovanie:                     za:              7 

                                         proti :         0 

                                         zdržal sa:    0 

 

 

K bodu 5. Informácia o realizácii schváleného projektu na prevenciu kriminality ( 

kamerový systém v obci)  

Predložil starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba. 

Projekt bol podporený s 20% spoluúčasťou obce. V obci sú rozmiestnené 5 kamery. Záznamy 

sa vyhotovujú za účelom overovania priestupkov. Projekt realizovala firma MK-hlas, s.r.o., 

Sabinov. 

 

Uznesenie č. 73/2013 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce v Rožkovanoch  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
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a) berie na vedomie 

    informáciu o realizácii schváleného projektu na prevenciu kriminality( kamerový systém 

v obci ) 

 

Hlasovanie:                     za:              7 

                                         proti :         0 

                                         zdržal sa:    0 

 

 

K bodu 6. Informácia o stave sprístupnenia obytnej zóny Jeruzalem na výstavbu 

Predložil starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba. 

Dokumentácia pre územné rozhodnutie obytnej zóny Jeruzalem  

a) inžinierske siete 

b) prístupové komunikácie 

slúži ako príloha na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby s cieľom vydania 

rozhodnutia o umiestnení stavby i ako základný podklad na vypracovanie dokumentácie pre 

stavebné povolenie.  

 

Uznesenie č. 74/2013 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce v Rožkovanoch  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) berie na vedomie 

informáciu o stave sprístupnenia obytnej zóny Jeruzalem na výstavbu 

 

Hlasovanie:                     za:              7 

                                         proti :         0 

                                         zdržal sa:    0 

 

 

K bodu 7. Plnenie rozpočtu 

Predložil starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba. 

V zmysle plnenia rozpočtu v príjmovej časti  a následne vo  výdavkovej časti rozpočtu bol 

predložený návrh  na jeho úpravu. 

 

Uznesenie č. 75 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce v Rožkovanoch 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na 

základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z. n. p.  

 

a)schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č.4./2013 v prílohe na základe predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie:                     za:              7 

                                         proti :         0 

                                         zdržal sa:    0 
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K bodu 8. Čerpanie rezervného fondu 

Predložil starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba 

Obec za rok 2012 skončila prebytkom hospodárenia  19361,01 EUR, ktorý bol v plne výške 

zdrojom rezervného fondu.  

 

 

Uznesenie č. 76 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce v Rožkovanoch 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na 

základe § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. 

p.  

 

a)schvaľuje 

čerpanie rezervného fondu vo výške 19361,00 EUR 

 1) 7 188,00 EUR   - úhrada zmluvného záväzku –odkúpenie pozemkov rod.  

                 Ščerbová 

 2) 12 173,00 EUR  - vykrytie kapitálových výdavkov – prístavba KSM  

                                                  Úhrada zmluvného záväzku splátkovým kalendárom . 

 

Hlasovanie:                     za:              7 

                                         proti :         0 

                                         zdržal sa:    0 

 

K bodu 9. Rôzne 

Starosta obce informoval   

a) o príprave volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 09.11.2013 

b) o pohovore s prevádzkovateľov Potraviny Kristián – dodržiavanie otváracích hodín  

c) o objednávke dopravného zrkadla  

d) o realizácii dopravného značenia v obci  v zmysle vyhlásených výziev na podávanie 

    projektov 

e) PhDr. Beáta Kollárová predniesla podnet na opätovnú kontrolu rómskej osady.  

 

K bodu  10. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal/(a): Mária Daňková 

                          

 

                                                                                 Mgr. Miroslav Poklemba     

                                                                                          starosta obce 

 

Overovatelia:  

Miroslav Ceperko...................                                          ........................................ 

Bc. Jozef Koscelník................                                          ........................................ 


