OBEC ROŽKOVANY
OBECNÝ ÚRAD ROŽKOVANY č.106, 082 71 LIPANY
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rožkovanoch zo dňa 11.05.2012 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:
6ZA
Za zapisovateľa zápisnice bola určená: p. Mária Daňková
Za overovateľov boli určení: p. Marián Gira 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: Spracovanie pokladov a príprava rozhodnutí miestne dane a poplatky , uzatváranie
nájomných zmlúv na hrobové miesta
B: Uzatváranie dohôd s UoZ v rámci MOS a 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 v čase od 01.06.2012 do 30.11.2012..
C: Príprava výberového konania na pracovníka – terénna sociálna práca. UPSVaR pridelený
koordinátor Ing. Filičko.
D: V procese spracovanie je projekt v rámci výzvy zlepšenie sociálnej, kultúrnej situácie pre
Rómov – cesta na Bogaj.
E: Vybudované 2 prístreškov pre cyklotrasu pri Ing. Gergelčíkovi a SRZ MO – jazera –
projekt ZOHT Lipany.
F: Spracovanie žiadosti na zateplenie budovy ZŠ – v procese schvaľovania – termín 06/2012.
G: Návšteva rómskej osady dňa 27.04.2012 poslancov OZ a starostu obce za účelom zistenie
sociálnych a ekonomických podmienok v rómskej osade.
Nový termín návštevy 24.05.2012 o 18.00 hod.
Rožkovany – žiadosť je v procese schvaľovania.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e informácie o vykonaných
aktivitách OcÚ.

K bodu 3:Všeobecne záväzne nariadenie obce Rožkovany o poskytovaní sociálnych
služieb, výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby - schválenie
Mgr. Cecília Šarišská, predseda komisie sociálna, starostlivosť o dôchodcov, ochrany
verejného poriadku, riešenia medziľudských vzťahov, vybavovania sťažnosti oboznámila
poslancov OZ s výsledkom zasadnutia komisie k návrhu VZN , ktorá doporučila schváliť
VZN s navrhnutými zmenami
UZNESENIE č. 37/2012
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch s ch v á l i l o VZN obce o poskytovaní
sociálnych
služieb, výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby
Hlasovanie:

6 ZA
0 PROTI
0 ZDRŽAL SA
Ruší sa VZN o poskytovaní sociálnych služieb zo dňa 25.06.2009..............
K bodu 4. Zmluvy o prevode nehnuteľnosti do vlastníctva obce ( podiely parcely „E „ č.
490/39 a „ E č. 490/47 ) v lokalite „ Jeruzalem“.
JUDr. Eva Petranová zaslala
Zástupca spoločnosti BONA FIDE, s.r.o. Prešov
písomnú správu k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov v časti obce Jeruzalemka
V liste oboznámila poslancov s konkrétnymi postupmi pri majetkoprávnom vysporiadaní
pozemkov, ktorých sú vlastníci p. Cecília Stracenská a p. Renáta Polášková. Uvedené parcely
sú problémové preto, aby mohlo byť realizované geometrické zameranie na jednotlivé budúce
parcely a začaté územné a stavebné konanie.
UZNESENIE č. 38/2012
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch s ch v á l i l o Darovaciu zmluvu darca
p. Cecília Stracenká , rod. Girašková, bytom Pečovská Nová Ves, Záhradná 103/30 daruje
obci Rožkovany nehnuteľnosti na LV č, 1047 , parcela „E“ č. 490/39 o výmere 5751 m2, druh
pozemku orná pôda v podiele 3/5
Hlasovanie:

6 ZA
0 PROTI
1 ZDRŽAL SA

UZNESENIE č. 38/1/2012
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch s ch v á l i l o Kúpnu zmluvu pre kupujúcu
Darina Cuperová, rod. Stracenská, bytom Pečovská Nová Ves, Záhradná 16, ktorá od obce
Rožkovany kupuje nehnuteľnosti zapísané na LV č. 527 , k.ú. Rožkovany, parcela „E“ č.
490/47 o výmere 5594 m2 v podiele 61/100 t.j. 3412 m2 v celkovej výške 0,10 € za 1 m2 vo
výške 341.20 €.
Hlasovanie: 6 ZA
0 PROTI
1 ZDRŽAL SA
UZNESENIE č. 38/2/2012
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch s ch v á l i l o Zmluvu o uzavretí budúcej
kúpnej zmluvy s budúcim predávajúcim Darina Cuperová, rod. Stracenská, bytom Pečovská
Nová Ves, Záhradná 16 , ktorá sa zaväzuje uzavrieť s oprávnenou stranou - budúcim
kupujúcim obec Rožkovany kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

zapísaných na LV č. 527, parcela „E“ č. 490/97 o výmere 5594 m2 , druh pozemku orná pôda
v podiele ½. Vo výške 6901,20 €.
Hlasovanie: 6 ZA
0 PROTI
1 ZDRŽAL SA

K bodu č.5: Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Rožkovany na II.
polrok 2012
Starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba oboznámil poslancov obce Rožkovany
s plánom kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Rožkovany na II. polrok 2012.
Predmet kontroly
a) Plnenie uznesení zastupiteľstva
b) Čerpanie rozpočtu
c) Evidenciu a vybavovanie sťažností
d) Výkon predbežnej finančnej kontroly
e) Postup v súlade s § 102 zákona č. 25/2006 o VO.
UZNESENIE č. 39/2012
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch s ch v á l i l o plán kontrolnej činnosti
Hlavného kontrolóra obce Rožkovany na II. polrok 2012
Hlasovanie: 7 ZA
0 PROTI
0 ZDRŽAL SA
K bodu č.6: Rôzne
A: Starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba odporučil komisii sociálna, starostlivosť
o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, riešenia medziľudských vzťahov, vybavovania
sťažnosti prejednať sťažnosti , ktoré boli doručené obecnému úradu.
TERMÍN ZASADNUTIA: 29.05.2012 o 17.00 hod.
B: ObÚ , odbor CO a KR, Prešov z dôvodu zámeny prideľovania nadbytočnej techniky obci
Rožkovany , pôvodne obci Červená Voda a v rámci zjednania nápravy odporúča predmetné
vozidlo darovacou zmluvou darovať obci Červená Voda.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie skutočnosť zámeny prideľovania prebytočnej
techniky a odporúča starostovi obce prizvať vedúceho odboru Ing. Jozefa Čorbu , OvÚ,
odbor CO a KR , Prešov na zasadnutie OZ za účelom riešenia darovania prebytočnej
techniky.
C: Mgr. Miroslav Poklemba , starosta obce oboznámil poslancov OZ s ponukou firmy
SUTECH TRADE – údržba verejného osvetlenia, výmena žiaroviek za LED žiarovky.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ponuku firmy na výmenu žiaroviek
D: Žiadosť o úhradu škody , Václav Bucko, Rožkovany č. 38
Predmetom žiadosti o úhradu škody bola úhrada škody náhrobnej tabule , ktorá bola
spôsobená rozbitím na hrobe manželky žiadateľa..
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predmetnú žiadosť, ale z dôvodu zlej
ekonomickej a finančnej situácie obecného úradu nepodporí žiadosť o úhradu škody na
náhrobnej tabuli.
E: Mgr. Miroslav Poklemba , starosta obce informoval poslancov OZ o vzniku spoločnosti
RAVEN, ktorá sa zaoberá aktivitami na podporu rozvoja obcí na Slovensku.

F: Mgr. Miroslav Poklemba , starosta obce informoval poslancov OZ o pripravovanom
konaní Obecného úradu Rožkovany a ObÚ ŽP Prešov ohľadom divokých skládok v blízkosti
toku Torysa

V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba
poďakoval poslancom za účasť a konštruktívne jednanie.
V Rožkovanoch 15.05.2012

Mgr. Miroslav Poklemba
starosta obce
Overovatelia:

Peter Janič, poslanec OZ
Ján Funtaľ, poslanec OZ
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