
 

 

Zápisnica  

zo  zasadnutia Obecnej rady obce ROŽKOVANY 

konaného dňa 9.9.2015 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prítomní:Členovia Obecnej rady: viď. prezenčná listina 

Hostia:viď. prezenčná listina 

Ďalší prítomní:Marián Garnek - GARONE 

 

PROGRAM : 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2.Cesta okolo rieky Torysa . 

3.Denný stacionár. 

4. Rôzne  a diskusia. 

5. Záver 

 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie Obecnej rady  otvorila PhDr. Beáta Kollárová, PhD., ktorá privítala prítomných 

a hneď prikročila k druhému bodu. 

 

K bodu 2:Cesta okolo rieky Torysa 

Rokovanie ďalej prebiehalo na miestnej komunikácií pri Toryse, kde boli dohodnuté ďalšie 

postupy pri rekonštrukcií miestnej komunikácie. Termín zahájenia betonáže sa stanovil na 

21.09.2015 a bude prebiehať počas celého týždňa zhruba 5 prac. dní. Ďalej bolo  dohodnuté, 

že obec zabezpečí debnenie komunikácie, ktoré bude pripravené min. jeden deň pred 

betonážou a to v dĺžke min. 100 bm čo je predpoklad dennej betonáže. Ráno pred betonážou 

obec zabezpečí navlhčenie povrchu komunikácie čo si vyžaduje technologický postup 

betonáže.  

 

K bodu 3: Denný stacionár. 

K bodu rokovania č. 3, denný stacionár boli prizvaní aj zástupcovia neziskovej organizácie 

KO OK, no., ktorý predstavili prítomným ako presne funguje denný stacionár, aké výhody 

prináša dôchodcom a samozrejme obci. Následne informovali čo do projektu prinesie obec 

Rožkovany. Všetky náklady spojené s minimálnymi stavebnými úpravami (vybudovanie 

sprchovacieho kúta) , zariadením, prevádzkovaním a podobne bude znášať firma KO OK, no. 

Obec akurát prenájme priestory kultúrno-spoločenskej miestnosti za ktorý si bude účtovať 

nájomne po vzájomnej dohode. 

Tento projekt všetci privítali, nakoľko je veľmi výhodný. Najväčším problémom sa javí 

prenajímanie kultúrno-spoločenskej miestnosti a možnosť usporiadať kultúrne, spoločenské 

a rodinné akcie. Obecná rada sa uzhodla a tento bod presúva na obecné zastupiteľstvo 

11.09.2015 a hlasovanie za podporu projektu. 

 

K bodu 4: Rôzne  a diskusia . 

V rôznom neboli žiadne podnety. 

 

K bodu 5: Záver 

Na záver starostka obce všetkým poďakovala a ukončila zasadnutie obecnej rady. 

 

Zapísal/(a):Bc. Jozef Koscelník – zástupca starostu 

 

                                                                                 PhDr. Beáta Kollárová PhD. 

                                                                                            starostka obce 


