
 1 

 

Zápisnica  

z 15.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce ROŽKOVANY,  

konaného dňa 21.11. 2013.    
___________________________________________________________________________ 

 

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

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

          Koscelník, Ján Funtaľ Miroslav Ceperko, Peter Petruf,  

                                            Mgr. Cecília Šarišská 

 

Neprítomní:      ................ Margita Kuchárová,.................................. 

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

Ďalší prítomní: .................................................................................................. 

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

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

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Informácia o procese IBV Roţkovany –Jeruzalem -schválenie prenájmu pozemku na 

výstavbu bytového domu a návrhu nájomnej zmluvy 

4. Záver 

 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

prítomných.  

Ospravedlnení poslanci: Margita Kuchárová........................................................................... 

Starosta konštatoval, ţe  počet prítomných poslancov je  osem a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:   Peter Janič , Ján Funtaľ                                 

Zapisovateľ:      Mgr. Miroslav Poklemba                                              

 

 

Obecné zastupiteľstvo   v Roţkovanoch  schválilo  program rokovania  

 

Hlasovanie:                     za:              8 

                                         proti :         0 

                                         zdrţal sa:    0 
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K bodu 3. Informácia o procese IBV Rožkovany -Jeruzalem.. 

                  schválenie prenájmu pozemku na výstavbu bytového domu a návrhu      

nájomnej zmluvy 
Predloţil starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba. 

 Starosta obce oboznámil poslancov OZ s procesom IBV Roţkovany – Jeruzalem – 

s návrhom Zmluvy o nájme nehnuteľnosti . Predmetom zmluvy o nájme je účelový nájom 

pozemku parc. č. 582/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1687,5 m2, a to zastavaná 

plocha 319,83 m2 ( bytovka ) a 414,53 m2 (parkovisko ), zapísaný na LV 527, katastrálne 

územie obce Roţkovany.  

 

Uznesenie č. 77/2013 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Roţkovany podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a  § 9  zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. 

p. 

 

I.  s c h v a ľ u j e 

 

Účelový nájom pozemku parc. č. 582/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1687,5 m² 

a to zastavaná plocha 319,83 m² (bytovka) a 414,53 m² (parkovisko) zapísaný na LV 527, 

katastrálne územie Roţkovany pre nájomcu STAV – MAJO s.r.o. 

Poveruje starostu obce podpísať návrh nájomnej zmluvy, ktorý je súčasťou zápisnice 

 

 

II.  p o v e r u j e 

 

starostu obce k podpísaniu zmluvy: 

Zmluva o nájme pozemku na výstavbu nájomných bytov so spoločnosťou  

      STAV-MAJO, s.r.o., Lipany, Ţelezničná 11, IČO: 36506541 

 

Hlasovanie:                     za:              8 

                                         proti :         0 

                                         zdrţal sa:    0 

 

K bodu 4. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zapísal: Mgr. Miroslav Poklemba       

 

 

 

                                                                                 Mgr. Miroslav Poklemba     

                                                                                          starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

Peter Janič                                         ........................................ 

Ján Funtaľ                                          ........................................ 


