OBEC ROŽKOVANY
OBECNÝ ÚRAD ROŽKOVANY č.106, 082 71 LIPANY
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ZÁPISNICA
z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rožkovanoch zo dňa 02.04.2012 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:
8 ZA
Za zapisovateľa zápisnice bola určená: p. Mária Daňková
Za overovateľov boli určení: p. Ján Funtáľ a p. Peter Janič
K bodu č. 2: Sľub nového poslanca obecného zastupiteľstva ( M. Gira )
Vzdaním sa poslaneckého mandátu u p. Ján Duľa, Rožkovany č. 109 z dôvodu pracovnej
zaneprázdnenosti bol vyzvaný ďalší v poradí náhradník p. Marián Gira, Rožkovany č. 56.
UZNESENIE č. 31/2012
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch
A. k o n š t a t u j e, ž e
Marián Gira zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
K bodu č. 3: Informácia o vykonaných aktivitách O c Ú
O vykonaných aktivitách obecného úradu informoval Mgr. Miroslav Poklemba , starosta
obce:
A: Spracovanie pokladov k predloženiu žiadosti o NFP v rámci výzvy na protipovodňovú
ochranu – dopĺňanie podkladov k výzve od SPF, SVP, š.p.; Správa katastra Sabinov, ObÚ ŽP
Prešov, Biskupský úrad Košice.
B: 2. Realizačný projekt protipovodňových opatrení realizovaný od 01.12.2011 do
31.03.2012. Koordinácia s Úradom vlády SR a ÚPSVAR bol ukončený.
C: Uzatváranie dohôd s UoZ v rámci MOS a podanie žiadosti na UPSVAR o
o poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
D: Spustenie projektu likvidácia biologický rozložiteľného odpadu v rámci ZOHT . Každá
obec zapojená do projektu dostala na biologický odpad 2 malé kontajnery a 2 veľké

kontajnery. Náklady na prevádzku znášajú obce podľa počtu obyvateľov a náklady na stroje
podľa výkonu ( motohodiny).
E: Opätovne spracovaná a podaná žiadosť EKOFOND – neinvestičný fond SPP na zateplenie
budovy ZŠ v obci Rožkovany.
F: Podaná žiadosť na MV SR k výzve Zvýšenie bezpečnosti občanov obce Rožkovany
zavedením kamerového systému – žiadosť neschválená.
G: Podané žiadosti na MV SR:
1. Žiadosť na zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia na úseku ochrany pred
požiarmi – žiadosť schválená vo výške 2 000,00 EUR
2. Žiadosť na skvalitnenie odbornej pripravenosti a podpora vzdelávania na úseku
ochrany pred požiarmi – žiadosť neschválená
H: .Žiadosť podaná na MDVRR SR k výzve Územný plán obce – žiadosť schválená vo
výške 416,00 EUR
CH: Žiadosť podaná na VÚC Prešov k projektu Rekonštrukcia budovy športového areálu
Rožkovany – žiadosť je v procese schvaľovania.
I: Spracovanie projektu na prístupovú cestu k rómskej osade „ Bogaj“ – poskytovateľ ÚV
SR.
J: Organizačné –technické zabezpečenie volieb do NR SR dňa 10.03.2012
K: Rozmiestnenie kontajnerov v obci Rožkovany v rámci jarného upratovania, upratovanie
pracovníkmi MOS.
L: Zásahy DHZ Rožkovany pri likvidácií požiarov v obci Miľpoš.
M:Konzultácie a koordinácia postupov MPSVR SR na rozbehnutie projektu terénnej práce.
N: Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v časti obce Jeruzalem – k posledným pozemkom
, ktoré boli vykúpené od vlastníkov Terézia Ščerbová , Rožkovany 171 a Irena Jurčenková,
Prešov bol vykonaný zápis na katastrálnom úrade.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e informácie o vykonaných
aktivitách OcÚ.
K bodu 4: Návrh dodatku k zmluve o výkone správy majetku Obce Rožkovany
s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba oboznámil poslancov OZ s Návrhom dodatku
k zmluve o výkone správy majetku Obce Rožkovany s Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s. , Košice.
UZNESENIE č. 32/2012
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch
a) prerokovalo Návrh dodatku k zmluve
- bez prípomienok
b)

schvaľuje
1. zverenie majetku obce /presná definícia/ do správy pre VVS, a. s. v účtovnej
hodnote 139891,17 .EUR
2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.
/definovať zverený majetok, platobné podmienky, účel majetku, čas výkonu
správy, najdôležitejšie práva a povinnosti zmluvných strán/

Hlasovanie:

8 ZA
0 PROTI
0 ZDRŽAL SA

K bodu 5. Komunitný plán sociálnych služieb obce Rožkovany
V rámci spoločného projektu ZOHT Lipany pod vedením Ing. Artimovej z PSI Šariš sa
spracoval Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov 2011 – 2016. Na tvorbe plánu
sa podieľala skupina občanov : Viera Haľková, Andrea. Mišenková, Bartolomej Huba, Rudolf
Smetanka, Cecília . Lipovská, Mgr. Cecília Šarišská.
UZNESENIE č. 33/2012
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch s ch v á l i l o Komunitný plán sociálnych
služieb obce Rožkovany na obdobie rokov 2011 – 2016.

Hlasovanie:

8 ZA
0 PROTI
0 ZDRŽAL SA

K bodu č.6: Rôzne
A: Starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba v zmysle zákona NR SR o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest č. 253/1994 Z. z. a novely zákona č.
154/2011 Z. z. §4 odst. 4, ktorým obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne
prerokuje vyzval poslancov obecného zastupiteľstva o prehodnotenie uznesenia č. 9/2011, zo
dňa 24.06.2011.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e novelu zákona č. 154/2011 Z. z. §4
odst. 4, ktorým plat starostu raz ročne prerokuje. Uznesenie č. 9/2011, zo dňa 24.06.2011 ,
ktorým bol schválený plat starostu obce sa nemení.
B: Žiadosť ZO chovateľov poštových holubov Lipany
Poslanci obecného zastupiteľstva sa oboznámili so žiadosťou ZO chovateľov
poštových holubov Lipany a prijali nasledovné uznesenie.
UZNESENIE č. 34/2012
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch n e s ch v á l i l o žiadosť ZO chovateľov
poštových holubov Lipany a z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie .
Hlasovanie: 0 ZA
8 PROTI
0 ZDRŽAL SA

C: Úprava rozpočtu na rok 2012
UZNESENIE č. 35/2012
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch s ch v á l i l o úpravu rozpočtu na rok 2012 na
základe Rozpočtového opatrenia č. 01/2012.
Hlasovanie: 8 ZA
0 PROTI
0 ZDRŽAL SA

D: Žiadosť DHZ Rožkovany o vymenovanie preventivára obce a veliteľa DHZ
Poslanci OZ boli oboznámení s výsledkami volieb do výboru DHZ Rožkovany na
obdobie rokov 2012-2016.
UZNESENIE č. 36/2012
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch s ch v á l i l o menovanie za :
- veliteľa DHZ Rožkovany p. Mareka Rozkoša
- preventivára obce rožkovany p. Viktora Vincu.
V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba
poďakoval poslancom za účasť a konštruktívne jednanie.

V Rožkovanoch 10.04.2011

Mgr. Miroslav Poklemba
starosta obce
Overovatelia:

Peter Janič, poslanec OZ
Ján Funtaľ, poslanec OZ
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